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598. 

Врз основа на член 57 од Законот за оданочу-
вање на производи и услуги во прометот („Службен 
лист на СФРЈ', би. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 
7/77, 61/78, 26/79, 5/80, 63/80 и 3/81), врз основа на 
согласноста од надлежните републички и покраин-
ски органи Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, 
НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИНУВАЊЕ НА 
СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК НА ПРО-

МЕТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за зголемување, намалување, однос-

но укинување на стапките на основниот данок на 
промет на определени производи, (,.Службен лист 
на СФРЈ4', бр. 11'77, 30/77, 62/77, 10/78, 16/78, 41/78, 
42/78, 7/79, 19/79, 23/79, 24/79, 33/79, 35/79 39/79,57/79, 
7 80, 27/80, 28/80, 30/80, 38/80, 3/81 и 26/81 член Ice 
менува и гласи: 

„На прометот на производите од точ. 1, 2, 8 и 9 
на тар. број 2 од Тарифата на основниот данок на 
промет (во натамошниот текст: Тарифата) што 'е со-
ставен дел од Законот за оданочување на производи 
и услуги во прометот (во натамошниот текст: За-
конот), се плаќа основен данок на промет на произ-
води, и тоа: 

1) на моторен бензин и на авионски 
бензин: 
- од 86 октани 68,74% 
- од 98 остани и над 98 остани 64,16% 

2) на дизел-гориво: 
- Д-1 55,12% 
- Д-2 58,10% 
- Д-3 58,37% 

На прометот на дизел-гориво Д-1 и Д-2 Што ор-
ганизациите на здружен труд на градскиот сообра-
ќа! ги набавуваат под условите и на начинот што се 
определени во член 6 од Законот за погон на мо-
торни возила во градскиот и приградскиот сообра-
ќа!, не се плаќа основен данок на промет на про-
изводи. 

На прометот на дизел-гориво Д-2 што за погон 
на своите трактори и земјоделска механизација и 
на тракторите и земјоделската механизација на 
своите кооперанти — индивидуалните земјоделски 
производители го набавуваат земјоделските органи-
зации на здружен труд под условите и на начинот 
што се определени во член 6 од Законот, се плаќа 
основен данок на промет на производи по стапка 
Од 21,81%; 

3) на масло за горење екстра-
-лесно (ЕЛ) 9,02% 

4) на масло за горење лесно-
-специјално (ЛС) 9,00% 

5) на масло за горење' 
- лесно (Л) 2,15% 
- средно (СР) 3,54% 
- тешко (Т) 6,91% 
- тешко металуршко (ТМ-1) 2,23% 
- тешко металуршко (ТМ-2) 5,30% 

Не се плаќа основен данок на промет на произ-
води според тар. број 2 од Тарифата на петролеј 
за осветление. 

Одредбите на забелешката кон. тар. број 2 од 
Тарифата се применуваат и на прометот на произ-
водите од овој член." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е.п. бр. 417 
9 октомври Д 981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

599. 

Врз основа на чл 59 и 60, во врска со член 22 од 
Законот за основите на системот на цените и за оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ И 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО 
НА ЦЕНИТЕ ЗА СУРОВА НАФТА И ЗА ДЕРИВА-

ТИ НА НАФТА 

1. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат сурова нафта можат своите продажни це-
ни да ги формираат до нивото на просечната цена 
на увозната нафта од соодветен квалитет франко 
југословенската граница. 

Цените на сурова нафта од домашно производ-
ство од став 1 на оваа точка важат франко произ-
водител, при постојните услови на продажбата. 

2. Организациите на здружен труд што произ-
ведуваат деривати на нафта можат продажните 
цени за одделни деривати на нафта' да ги форми-
раат така што највисоките продажни цени за тие 
деривати на нафта да изнесуваат, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
— од 86 остани 

од 93 остани 

Дин/лит. 

13.244 
14,980 
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Дин/лит. 

12,996 
12,659 
12,502 

12,659 

12,478 
Дин/кg 

5) масло за горење-мазут 
— лесно (Л) 
— средно (СР) 
— тешко металуршки (ТМ-1) и 

средно металуршко 
— тешко (Т) 
— тешко металуршки (ТМ-2) 

6) примарен бензин 
7) млазно гориво (ГМ-1) 

Цените на другите млазни горива 
се формираат во паритет со це-
ната на млазното гориво (ГМ-1) 

8) течен гас (пропан, бутан и про-
пан-бутан смеса) 
Ценете на другите течни гасови 
се формираат во паритет со це-
ната на пропан и бутан; 

9) бутимен 40/200 
Цените на другите битумени се 
формираат во паритет со цена-
та на битуменот 40/200; 

10) аромати: 
— бензен 
— толуен 
— МП-ксилен 
— О-ксилен 
— етил-бензен 

Организациите на здружен труд што произве-
дуваат деривати на нафта можат продажните цени 

за одделни деривати што според прописите посто-
еле на 19 јуни 1981 година да ги зголемат до след-
ниот процент, и тоа за: 

1) специјален бензин 22,1% 
2) авио-бензин 22,1% 

8,148 
7,390 

8,103 
6,033 
6,613 

14,436 
13,622 

12,161 

9,959 

23,032 
18,816 
18,816 
20,431 
29,834 

3) петролеј (за осветление, за мото-
ри и сигнали) 20,5% 

28,4% 
28,4% 
18,3% 
22,1% 
28,4% 

4) White spirit 140/200 
5) петролкокс 
6) парафин и 
7) базни масла 
8) рафинати и десетпати 
3. Организациите на здружен труд што ги про-

изведуваат следните деривати на нафта, и тоа: 
1) моторни масла за сите мотори, диференцијали и 
Менувачи 
2) лежишни масла 
3) индустриски масла 
4) други минерални масла - само производи на 

рафинерии (турбинско, трансформаторско, вре-
менско — рафинат, компресорско, цилиндарско 
за заситена и прегреана пареа, оскине, вазелин-
ско и други минерални масла, мазива и масти од 
минерално потекло) 

5) минерална мазива маст — само производ на 
рафинерии 

6) масти за куглични лагери, товотна маст, коло-
маст, технички и медицински вазелин 

— можат" д а ги формираат продажните цени на тие 
деривати до нивото на цените според кои тие 
производи ги продавале на 19 јуни 1981 година, 
со тоа што тие цени можат да ги зголемат до 
износот на зголемувањето на цените на базните 
масла сразмерно со учеството на таа суровина 
во производството на одделен дериват на нафта. 
Ценовниците со цените на производите на де-

риватите на нафта од став 1 на оваа точка органи-
зациите на здружен труд ќе ги доставуваат до Со-
јузната заедница за работите на цените на заверка 
согласно со прописите. 

4. Цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 4 
од оваз одлука важат франко пумпна станица. . 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на на-
фта при формирањето на цените во прометот на 
мало можат врз цената од точка 2 став 1 одредби 
под 1 до 4 од оваа одлука да додадат, и тоа: 

1) 0,65 динари за литар на моторен бензин; 
2) 0,55 динари за литар на гасно масло — дизел-

-гориво, масло за горење — екстра — лссно (ЕЛ) и 
масло за горење — лесно специјално (ЛС). 

5. Цените од точка 2 став 1 одредби под 5 до 7 
и под 9 и 10, цените од точка 2 став 2 и цените од 
точка 3 на оваа одлука важат франко натоварено 
во вагон, авто-цистерна, или танкер во местото на 
производителот. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на на-
фта, при формирањето на цените во прометот мо-
жат врз цените од точка 2 став 1 одредби под о до 7 
и под 9 и 10, од точка 2 став 2 и од точка 3 на оваа 
одлука да додадат износ за покритие на трошоците 
на прометот, до апсолутниот износ што според про-
писите постоел на 19 јуни 1981 година. 

Организациите на здружен труд што се зани-
маваат со работите на прометот на деривати на 
нафта, при формирањето на цените во прометот за 
пропан, бутан, пропан-бутан смеша и други течни 
гасови (точка 2 став 1 одредба под 8) можат врз ве-
ните од точка 2 став 1 одредба под 8 од оваа одлука 
да додадат износ за покритие на трошоците на про-
метот до апсолутниот износ што според прописите 
постоел на 19 јуни 1981 година. 

Учеството за покритие на трошоците на про-
метот утврдено според одредбите на ст., 2 и 3 од оваа 
точка претставува вкупен износ од кој сите орга-
низации на здружен труд што се занимаваат со 
работите на прометот на деривати на нафта од ст. 2 
и 3 на оваа точка, ги покриваат своите трошоци во 
прометот на тие производи. 

6. Во цените од точка 2 став 1 одредби под 1 до 5, 
7 и 8 од оваа одлука се вклучени износите за посеб-
ни намени во согласност со прописите, и тоа за: 

Дин/лит. 
1) моторни бензини 0,289 

4 2) гасно масло-дизел-гориво: 
- Д-1 0,326 
- Д-2 0,334 
- Д-3 0,339 

3) масло за горење екстра-лесво (ЕЛ) 0,333 
4) масло за горење лесно-специјално (ЛС) 0,333 
5) масло за горење — мазут 0,15 
7) млазно гориво 0,15 
8) течен гас 0,45 
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7. На цените формирани според точ. 2 до 5 на 
оваа одлука Се додава основниот данок на промет 
на производи и надоместот за патишта, во соглас-
ност со прописите на надлежните органи на општес-
твено политичките заедници. 

8. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројствата во односите на пазарот и 
движењето на цените заради чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот 
од шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за формирање 
на цените за деривати на нафта („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 3/81). 

10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ"., 

Е. п. бр. 415 
9 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Гојко Убипарип, с. р. 

600. 
Врз основа на чл. 59 и 60 во врска со член 22 од 

Законот за основите на системот на цените и за 
општествената контрола на цените („Службен Лист 
на СФРЈ", бр. 1/80 и 38/80), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 

ЗА ШЕКЕР 

1. Производителските организации на здружен 
"труд можат своите продажни цени за шеќер да ги 
формираат така што највисоките продажни цени да 
изнесуваат, и тоа за: 

Дин/kg 
1) шеќер во кристал — — — — — 24,60 
2) шеќер во КОЦКИ: 

а) пакувано во цврста амбалажа, 
нето 1 kg 26,90 

б) Други пакувања, нето 1 kg — — 26,25 

2. Цените за шеќерот од точка 1 на оваа одлука 
се подразбираат како продажни цени на производи-
телот, франко натоварено во вагон, брод или шлеп 
на најблиската натоварна станица на производите-
лот или франко натоварено во фабрика, вклучувај-
ќи ги и трошоците за пакувањето и амбалажата. 

По исклучок од одредбите на став 1 на оваа 
точка производителските и други организации на 
здружен труд можат за шеќер во кристал на име 
посебни трошоци за пакување на индустриски на-
чин на млеко пакувања во хартиени или пластични 
кеси од 1 и 2 kg да засметаат уште до 1,20 динари 
за еден килограм шеќер. 

3. Организациите на здружен труд (во натамош-
ниот текст: организациите) и работните луѓе кои 
самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани (во ната-
мошниот текст: имателите на дуќани) можат пос-
тојните продажна цени на мало за шеќер во крис-
тал и за шеќер во коцки на залихи, да ги зголемат 
За 4.30 динари за 1 килограм. 

4. Организациите и имателите на дуќани ќе извр-
шат попис на сите количества на залихите на ше-

ќер од точка 1 на оваа одлука,, затечени на 9 октом-
ври 1981 година како и на сите количества на тоЈ 
шеќер што до тој ден им се фактурирани на органи-
зациите и на имателите на дуќани од производите-
лите, односно од добавувачите (стоки на пат). 

Разликата во цената од став 1 на оваа точка за 
сите попишани количества на шеќер од точка 1 на 
оваа одлука, организациите и имателите на дуќани 
ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книго-
водство или друга евиденција, во согласност со про-
писите, и таа разлика може да се користи во согла-
сност со прописите. 

Имателите на дуќани попишаните количества 
на шеќер од точка 1 на оваа одлука ќе му ги прија-
ват на надлежниот орган на општината на чија те-
риторија ја вршат дејноста. 

5. Организациите, на здружен труд што се зани-
маваат со промет на мало, односно на големо на ше-
ќер од точка 1 на оваа одлука, можат врз цената од 
точ. 1, 2 и 3 на оваа одлука да го засметаат учество-
то за покритие на трошоците на прометот најмногу 
до апсолутниот износ кој според прописите постоел 
на денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

6. Оваа одлука останува во сила додека не се 
отстранат растројувањата во односите на пазаров 
и движењето на цените заради, чии отстранувања е 
донесена, со тоа што најдоцна до истекот на рокот -
од шест месеци до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука ќе се преиспита дали постојат причини 
за задржување на оваа одлука во сила. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за определува-
ње на највисоките цени за шеќер („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 22/81). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ44. 

Е. п. бр. 416 
8 октомври 1981 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Веселин Турановиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

— брз основа на член 315 точка 8 од Уставот 
на Социјалистичка Федеративна Република Југос-
лавија одлучува да се одликуваат: 

Од СР Ц р н а Г о р а 

- за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката -изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Булатовић Милана Војин, Дамјаноаић Крсте 
Лушин, Дапчевић Сава Гојко, Пековић Радоја Ра-
домир; 
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— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Гаговић Мирка Јефто, Горановић Марка Вуко-
та, Ивановић Мираша Радивоје, Лутовац Јеврема 
Вук, Миљанић Ђока Војислав, Мрвошевић Луке 
Вељко, Радовановић Благоја Предраг; 

— за особени заслуги на полето иа јавната деј-
ност со која се придонесува на општиот напредок 

на земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН 
ВЕНЕЦ 

Кандић Петра Јован, Накићеновић Ђорђа Ду-
шан, Вујовић Мирка Душан, Зорић Петра Душан; 

— за заслуги и постигнати успеси во работата 
Од значење за социјалистичката изградба на зем-
јата 

Сб ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕ-
НА ЅВЕЗДА 

Бацковић Ивана Никола, Бошковић Крста Јо-
ван — Васо, Булатовић Рада Велико, Ђуровић Драга 
Гојко, Грбовић Радована Војин, Хаџишаћирозић 
Хајрудина Шукрија Јанчић-ТомаНовић Ђура Де-
са, Јовановић Петра Шпиро, Јовановић Митра Ви-
досава, Комненић Крста Гојко, Коњевић Крста Ан-
дрија Ковачевић Спасоја Саво, Лучић Арсенија 
Радован, Љешковић Ђура Милутин, Матијашевпћ 
Живка Божана, Мићуновић Сава Милан, Мијано-
вић Милана Радивоје. Мијовић Миљана Данило, 
Мирковић Боја Бошко. Остојић Живка Милија, Па-
јовић Марка Јован Перишић Обрада Драго. Попо-
вић Риста Веселин Раонић Вукосава Љубисав, Рон-
довић Ђорђије Милорад, Росандић Тодора Марко, 
Жугић Божа Рашо; 

— за заслуги и постигнати успеси во 'работата 
од значење за напредокот на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Ашанин-Јовановић Спасоја Јелена, Баћовић 
Баћа Шћепан Бакија Салка Мујо, Биберовић-По-
женел Франца Златка, Босовић Османа Фадил ,Бо-
жовић-Јовићевић Душана Бранислава. Бурић Спа-
соја Ђорђије Дурковић-Перовић Петра Роксанда, 
Ђурђевац Бојице Ново, Ђурић Сава Јован, Фили-
повић Ђура Ђорђије. Газивода Видака Велимир 
Гломазић Илије Светозар, Грбовић Миме Никола, 
Хинић-Милошевић Коста Добрила Јаблан Мила 
Александар, Јегдић Мика Милан. Јокић Душана 
Живко, Калезић Радивоја Рајко. Кликовац Јована 
Милка. Кнежевић Божа Радуле, Кресовић Новине 
Радован Липковић Ралосава Милорад-Бочо, Ма-
тановић Ива Видосава. Матовић Дамјана Никола, 
Меденица Радована Ново, Мијатовић Стојана Со-
ф т а Мијушковић Мирка Јаков, Милић Милете 
Марко, Милутиновић-Стојовић Јагоша Анка, Мит-
ровић Наста Василије. Мрваљевић Никице Вука-
шин Новаковић Душана Иво. Пајковић-Радуловић 
Видака Војислава, Пашић Милосава Крсто, Перо-

шевић Милете Рајко, Перуновић Миша Митар, 
Пјешивац Петра Радован, Поповић-Јовановић Вла-
да Надежда, Радуловић Петра Ђорђије, Спахић Но-
вице Ђорђије, Спајић Петра Борислав, Стијеповић 
Владимира Миленко. Шакотић-Витић Милорада 
Радмила, Шарац Матије Богдан, Шљукић Милана 
Јулијана, Табаш Бранка Борислав, Улићевић Ника 
Божо, Вујичић Момчила Милинка, Вукадиновић 
Грујице Анка, Вукосав л.евић Ђорђе Милорад, Ву-
котић Митра Ратко, Зорић-Маринковић Илије Љу-
бица, Живковић-Трипковић Радула Миленија, Жу-
гић Милована Светозар; 

— за залагање во социјалистичката изградба на 
земјата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бошковић-Гојковић Милана Илинка. Бранко-
вић-Вукићевић Љуба Драгиња, Букилић Мике Ве-
лизар, Голубовић Милоша Вељко, Граховац-Нико-
лић Јефта Босиљка, Хасанђекић Садика Зећир, Ке-
кер Тодора Милија, Кљајић Вукоте Бранко, Мили-
ћевић Божа Раде, Миличковић Николе Бошко Ор-
ландић Васа Никола, Прелевић Слободана Мило-
рад, Радоњић Перише Божидар Радуловић Мило-
ша Љубица, Шибалић Момчила Милица, Шпање-
вић Ђорђије Радоман. Татар Душана Вељко, Ж у -
гић Сава Драгомир; 

— за залагање и постигнати успеси во работата 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Јанковић Ђура Митар, Канкараш-Вујовић Или-
је Јованка, Контић Пера Радоман, Лучић Божа Во-
јислав Мартиновић Тома Љубомир, Мугоша-Рац-
ковић Влада Цвијета, Николић-Никчевић Луке Ол-
га, Пеја,ковић Арсенија Никола, Шљиванчанин Ра-
доша Илија, Шљиванчанин Грујице Милинко, Го-
лубовић-Вемић Бошка Олга. Шубарић Недељка 
Милорад, Тановић-Поповић Вукашина Милева. 

Бр 27 
21 април 1981 година 

Београд 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ 
Цвиетин Мијатовиќ, с. p. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

598. Уредба за измена на Уредбата за зголе-
мување намалување односно укинување 
на стапките на основниот данок на про-
мет на определени производи — — — 1473 

599. Одлука за начинот на формирање на це-
ните и за определување на највисокото 
ниво на цените за сурова нафта и дерива-
ти на нафта — — — — — — — — 1473 

600. Одлука за определување на највисоките 
цени за шеќер — — — — — — — 1475 

Одликувања — — — — — — — — 1473 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службени лист Социјалистичке Федеративне Републике 
Југославије, Београд, Јована Ристића 1, Пошт. фах 226. Директор и главни и одговорни уредите 

Душан Машовић, Улица Јована Ристића бр. 1. — Штампа Београдски издавачко-графички 
завод Београд, Булевар војводе Мишића бр. 17. 


