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1279. 
Врз основа на член 57 од Законот за оданочување на 

производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 33/72, 55/72, 28/73, 36/75, 58/75, 7/77, 61/78, 
26/70, 5/80, 63/80, 3/81, 23/82, 15/83, 66/83, 71/84, 39/85, 
11/86, 21/87, 10/88, 27/88, 31/88,41/89, 46/89 и 60/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ, НАМАЛУВАЊЕ ОДНОСНО УКИ-
НУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ОСНОВНИОТ ДАНОК 

НА ПРОМЕТ НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА 

Член 1 
На прометот на производите од тар. број 2 на Тари-

фата на основниот данок на промет, основен данок на про-
мел на производи се плаќа, и тоа за: 

1) моторен бензин: 
- МБ - 86 
- МБ - 98 
-БМБ-95 

2) дизел-гориво 
-Д-1 77,9895% 
- Д-2 75,5365% 
-Д-3 75,0234% 

На прометот на дизел-гориво Д-2 кое за погон на 
трактори и земјоделска механизација го набавуваат земјо-
делските организации на здружен труд, земјоделските за-
други, основните организации на кооперанти и воените 
земјоделски економии за своите потреби или за потребите 
на своите кооперанти индивидуални земјоделски произво-
дители, под условите и на начинот од член 6 и член 37 став 
1 точка 5 од Законот за оданочување на производи и услу-
ги во прометот (во натамошниот текст: Законот), основ-
ниот данок на промет на производи се плаќа по стапка од 

43,7034% 
На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на 

начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го 
набавуваат организациите на здружен труд на градскиот 
сообраќај исклучиво за погон вд моторните возила во 
i радскиот и приградскиот сообраќај, основниот данок на 
промет се плаќа по стапка од: 

- Д-1 38,4190% 
- Д-2 38,7267% 

На прометот на дизел-гориво кое, под условите и на 
начинот од член 6 и член 37 став 1 точка 5 од Законот, го 
набавуваат организациите на здружен труд на железнич-
киот, поморскиот, речниот и езерскиот сообраќај исклучи-
во за погон на моторни шински возила и пловни објекти, 
основниот данок на промет се плаќа по стапка од: ' 

- Д-1 23,7721% 
- Д-2 23,9295% 
-Д-3 24,1729%; 

3) млазно гориво и авионски бензин 55% 
4) петролеј за мотори 
5) петролеј за осветление 
6) авионски и моторни масла 
7) минерални мазивни масла и масти, 

хипоидни и други минерални масла и 
масти, како и масла за подмачкување 
и примарен (суров) бензин 

8) течен нафтен гас во боци и контејне-
ри 

Ако течен нафтен гас се користи со помош на специ-
јални уреди за погон на моторни возила и на моторни 

29% 
20% 
27% 

10% 

18% 

10) 

16,7768% 

17,0998% 

20,2106%. 

пловни објекти, основниот данок на промет на производи 
се плаќа по стапка од 65%; 

9) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) и 
масло за горење лесно специјално 
(ЛС) ако се продава исклучиво за за-
гревање на станови, станбени згра-
ди, станбени простории, хотели и 
други угостителски објекти односно 
за горење во индустриски печки, и 
тоа: 
- масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 
- масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 
масло за горење - мазут, и тоа: лес-
но (Л), средно (С), тешко (Т), екстра 
тешко (ЕТ), нискосулфурно лесно 
(НСЛ), нискосулфурно средно 
(НСС) и нискосулфурно тешко 
(НТС) 

Ако маслото за горење - мазут организациите на 
здружен труд го набавуваат по условите и на начинот оп-
ределен во член 6 и член 37 став I точка 5 од Законот ис-
клучиво за потрошувачка во: производството на сурово 
железо во високи печки; производството на челик во Си-
менс-Мартинови печки, како и во длабински и загревни 
печки; производството на алуминиум - во сите фази (про-
цес на расчленување на боксит со помош на натрим-хид-
роксид); процесот на парење на бази заради добивање гли-
ница; процесот на производство на глиница во фаза на 
калциниција односно печење на алуминимхидрат; проце-
сот за одржување на електролитен алуминум во течна сос-
тојба на определена температура, кој се врши во собирни 
печки; процесот на производство на леарски легури на-
алуминуму во собирни печки; производството на феро-
-никел; производството на цемент; производството на 
бакренец во пламени печки; за топење на влошки за рафи-
нација во топилниците на олово, цинк и антимон; произ-
водството на огноотпорен материјал во ротациони печки; 
процесот на синтерување на керамички производи; за то-
пење на суровини (кварцен песок, доломит, натрум-фел-
дспат, калцинирана сода и др.) во стакларски печки; про-
изводството на амбалажно и шупливо стакло; прехранбе-
ната индустрија (производство на шеќер и масло за јаде-
ње); индустријата на градежен материјал; термоцентрали-
те на јаглен во кои се користи мазут за потпалување; во 
термоцентралите - топланите на мазут со моќност пого-
лема од 30 MW и во топланите во градовите кои почнале 
да работат до 31 декември 1983 година, основниот данок 
на промет на производи се плаќа по стапка од 9,79%. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба пре-

станува да важи Уредбата за зголемување, намалување од-
носно укинување на стапките на основниот данок на про-
метна деривати на нафта („Службен лист на СФРЈ“, бр. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 849 
19 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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1280. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА БАКАР, ОЛОВО, ЦИНК И АЛУМИНИУМ И 
НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА ТИЕ МЕТАЛИ 

1. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што произведуваат бакар,олово, цинк и алуми-
нум можат цените на тие производи што се формирани и 
применети според прописите до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука, при постојните услови на продажба, 
да ги зголемат до 9,5%, со тоа што големопродажната и 
малопродажната цена во која е вклучен основниот и по-
себниот данок на промет и посебниот данок на промет ут-
врден со сојузен закон во височина од 3% може да се зголе-
ми најмногу до 10%. 

Цените на легури на бакар, олово, цинк и алуминиум 
можат да се зголемат во паритет со растежот на цените на 
основните и легирачките метали сразмерно со нивното, 
учество во легурата, при постојните услови на продажба, 
со тоашто големопролажната и малопродажната цена во 
која е вклучен основниот и посебниот данок на промет и 
посебниот данок на промет утврден со сојузен закон во ви-
сочина од 3% може да се зголеми најмногу до 10%. 

Цените на рудите и на концентратите на бакар, олово 
и цинк можат да се зголемат сразмерно со промената на 
цените на тие метали. 

Цените на боксит и глиница можат да се зголемат 
сразмерно со промената на цените на алуминиумот. 

Цените од ст. 1 до 4 на оваа точка се сметаат како нај-
високи цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на бакар, олово, цинк и алуминум и 
на рудите и концентратите на тие метали („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нотна објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 854 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1281. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА .НАФТАТА И НАФТЕ-

НИТЕ ДЕРИВАТИ 
1. Организациите на здружен труд, односно претпри-

јатијата што произведуваат нафта ги формираат цените 
на нафтата, зависно од квалитетот, во паритетот со про-
сечната цена на увозната нафта од 15,781.080 динари по 
ТОН; 

Цените на нафтата формирани според одредбата на 
став 1 од оваа точка важат франко производител, при за-
држување на постојните услови на продажба. 

Цените формирани според одредбите на ст. 1 и 2 од 
оваа точка се сметаат за највисоки цени. 

2. Организациите на здружен труд, односно претпри-
јатијата што произведуваат нафтени деривати можат це-
ните на нафтените деривати што ги формирале и приме-
ниле до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, при 
задржување на постојните услови на продажба, да ги зго-
лемат и тоа: 

1) моторен бензин: 
- МБ-86 до 9,04% 
- МБ-98 до 10,14% 
- МБМ-95 до 9,28% 

2) гасно масло дизел-гориво 
-Д-1 до 10,59% 
- Д-2 до 8,80% 
-Д-3 до 8,80% 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) до 5,55% 
4) масло за горење лесно специјално 

(ЛС) до 5,91% 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) до 9,20% 
- средно (С) до 9,20% 
- средно нискосулфурно (СНС) до 9,20% 
- тешко (Т) до 9,20% 
- тешко нискосулфурно (ТНС) до 9,20% 

6) примарен бензин до 8,95% 
7) млазно гориво (ГМ-1) до 9,83% 
Цените на другите млазни горива се формираат во 

паритет со цената на млазното гориво (ГМ-1); 
8) течен гас (пропан-ПН, бутан-БН и 

пропан-бутан смеша - ПБС): 
- течен гас во боци и контејнери до 9,15% 
- течен гас за погон на моторни вози-

ла и моторни пловни објекти до 9,96% 
Цените на другите течни горива се формираат во па-

ритетот со цените на пропанот и бутанот; 
9) авио-бензин (АБ-80/87) до 9,83% 
Цените на другите авио-бензини се формираат во па-

ритет со цената на авио-бензинот (АБ-80/87) 
10) петролеј за осветлување до 9,39% 
11) петролеј за мотори до 9,20% 
12) на другите нафтени деривати до 12%. 
Цените на производите од одредбите под 1 до 4 став 

1 на оваа точка важат франко пумпна станица, а ако про-
метот не се врши преку пумпна станица, цените важат 
франко складиште на купувачот. 

3. Организациите на здружен труд, односно претпри-
јатијата што произведуваат минерални мазива, масла и 
масти, хипоидни и дуги минерални масла и масти, како и 
масла за подмачкување можат постојните продажни цени 
на тие производи, со задржување на постојните услови на 
продажба, да ги зголемат до 8,74%. 

Цените на другите минерални мазива можат да се 
зголемат до 12%, со задржување на постојните услови на 
продажба. 

4. Организација на здружен труд, односно претприја-
тијата што вршат промет на нафтени деривати цените на 
нафтените деривати од точка 2 под 1 до 4 на оваа одлука 
ги формираат во согласност со прописите, така што најви-
соките цени во прометот на мало изнесуваат, и тоа: 

1) моторен бензин: Дин/1 
- МБ-86 64.000 
- МБ-98 67.000 
- БМБ-95 81.000 
2) гасно масло-дизел-гориво: 

-Д-1 56.000 
- Д-2 54.000 
-Д-3 54.000 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 26.000 
4) масло за горење лесно специјално 

(ЛС) 25.000 
5. Организациите на здружен труд, односно претпри-

јатијата што вршат промет на мало и промет на големо, 
односно транзит можат цените на нафтените деривати од 
точка 2 одредби од 5 до 12 и точка 3 на оваа одлука да ги 
зголемат, во согласност со прописите до 12%. Така форми-
раните цени се сметаат за највисоки продажни цени. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на нафтата и нафтените деривати („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 846 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1282. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 



Вторник, 19 декември 1989 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 82 - Страна 2027 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИ-
ЈА, НА ЖЕЛЕЗНАТА РУДА И ОГНООТПОРНИОТ МА-

ТЕРИЈАЛ 
1. Организациите на здружен труд, односно претпри-

јатијата што произведуваат железна руда можат цените на 
тие производи, формирани и применети според прописот 
до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, да ги зго-
лемат до 10%, при постојните услови на продажба. 

Организациите на здружен труд, односно претприја-
тијата што произведуваат производи на црната металур-
гија можат цените на тие производи, формирани и приме-
нети според прописот до денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука, при постојните услови на продажба, да ги 
зголемат до 8,5%, со тоа што големопродажната и' малоп-
родажната цена во која е вклучен основниот и посебниот 
данок на промет, вклучувајќи го и посебниот данок на 
промет утврден со сојузниот закон во височина од 3%, да 
може да се зголеми најмногу до 10%. 

Организациите на здружен труд, односно претприја-
тијата што произведуваат огноотпорен материјал можат 
цените на тие производи, формирани и применети според 
прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
при постојните услови на продажба, да ги зголемат до 
11,4%, со тоа што големопродажната и малопродажната 
цена во која е вклучен основниот и посебниот данок на 
промет, вклучувајќи го и посебниот данок на промет ут-
врден со сојузниот закон во височина од 3%, можат да ја 
зголемат најмногу до 12%. 

Цените од ст. 1 до 3 на оваа точка се сметаат за најви-
соки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на производите на црната металурги-
ја, на железната руда и огноотпорниот материјал 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 855 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извртен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 
1283. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА КОКСОТ 
1. Цените на коксот што организациите на здружен 

труд односно претпријатијата што се занимаваат со про-
изводство на кокс ги формирале и примениле во соглас-
ност со прописот до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука можат да се зголемат до 11% при постојните усло-
ви на продажба. Така формираните цени се сметаат како 
највисоки цени. “—“ 

^ 2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на коксот („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден-од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 851 
16. декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 

1284. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПОШТЕН-

СКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај што се формирани и 
применети според прописот до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука можат, при постојните услови на про-
дажба да се, зголемат до 11,8%. Така формираните цени се 
сметаат како највисоки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престнаува.да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштен-
ски, телеграфски и телефонски сообраќај („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 833 
16. декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1285. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКАТА ЦЕНА НА 

ЗЕМНИОТ ГАС 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што произведуваат земен гас можат цените на 
земниот гас да ги формираат така што највисоката цена 
да изнесува 12.713,291 динар по Ѕт3 гас, со топлотна вред-
ност од 33.388,35 КЈ на температура од 288,15 К и прити-
сок од 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, при постојните услови На продажба и со та-
рифните ставови што според прописите постоеле на денот 
на влегувањето во сила на оваа одлука. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ката цена на земниот гас („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен листана СФРЈ“. 
Е. п. бр. 852 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1286. 
, Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-
НИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ЖЕЛЕЗ-

НИЧКИ СООБРАЌАЈ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што“ вршат, превоз на патници и предмети можат 
цените на своите услуги што ги формирале и примениле 
според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ги зголемат до 10%, при постојните услови на 
продажба и постојните односи на тарифните ставови. Така 
формираните цени се сметаат како највисоки цени. 
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2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престнаува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на услугите во внатрешниот желез-
нички сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 850 
16. декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1287. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. Рудниците за јаглен што склучиле самоуправни 

спогодби односно договори со термоцентраните можат 
цените на јагленот што ги формирале и примениле според 
прописот до денот на вле^вањето во сила на оваа одлука, 
при задржување на постојните услови на продажба, да ги 
зголемат до 10,7%. Така формираните цени се сметаат ка-
ко највисоки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на јагленот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 847 
16 декември 1989 година . 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 

1288. "" 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички о покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електросгопанските организации на здружен труд 

односно претпријатијата што произведуваат и пренесува-
ат електрична енергија и електростопанските организации, 
односно претпријатијата што дистрибуираат електрична 
енергија можат цените на електричната енергија, утврде-
ни по тарифните ставови, што се формирани и применети. 
според прописот до денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука да ги зголемат до 12,5% под условите на продажба 
и по тарифните ставови што во согласност со прописите 
постоеја до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

Во цената што електростопанските организации од-
носни претпријатијата ја формираат во согласност со став 
1 од оваа точка е засметан износот на посебниот данок на 
промет утврден со сојузен закон во височина од 3%. 

2. Цените формирани според точка 1 од оваа одлука 
се сметаат како највисоки цени. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на електричната енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 75/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 845 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен довршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 

1289. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84, 43/86 и 71/86), во соработка со над-
лежните републички и покраински органи, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕ-

НИТЕ НА ЛЕКОВИ 
1. Цените на производите од гранката 0119 Преработ-

ка на хемиски производи на групата 01191 подгрупата 
011910 Производство на лекови и фармацевтски хемика-
лии, освен ветеринарски лекови, што организациите на 
здружен труд, односно претпријатијата ги формирале и ги 
примениле според прописот до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука можат да се зголемат до 12,5% при по-
стојните услови на продажба. 

2. Цените на лековите во прометот на големо и во 
прометот на мало, формирани во согласност со точка 1 на 
оваа одлука, со прописот за прометот на големо и на мало 
и со прописот за данокот на промет, можат да се зголемат 
најмногу до 12,5%. 

Цените формирани по точ. 1 и 2 на оваа одлука ќе се 
сметаат како највисоки цени. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на лековите („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 75/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 848 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1290. 
Врз основа на член 28 точ. 2,3,4, 7 и 8, член 29 став 1 

точка 1, став 3 и точка 7 став 2, член 30 став 6 и член 30a 
став 1 од Царинскиог закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
10/76, 36/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/89 
и 70/89), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА 
ПРЕДМЕТИТЕ, КОЛИЧЕСТВАТА И ВРЕДНОСТИТЕ 
НА ПРЕДМЕТИТЕ НА КОИ ПРИ УВОЗОТ СЕ ПРИМЕ-

НУВААТ ЦАРИНСКИ ПОВЛАСТИЦИ 
1. Во Одлуката за утврдување на предметите, коли-

чествата и вредностите на предметите на кои при увозот 
се применуваат царински повластици („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 77/89), во точка 1 зборовите: „од 100 САД до-
лари“ се заменуваат со зборовите: „од 30 САД долари“. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 844 
16 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1291. 
Врз основа на член 78 став 6 од Законот за надвореш-

нотрговското работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
63/89), на предлог од Народната банка на Југославија, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНО-
СОТ НА ДИНАРИТЕ ШТО ПОТЕКНУВААТ ОД ЗАМЕ-
НА НА ДЕВИЗИ, А СЕ ЗАСМЕТУВААТ ВО ОСНОВИ-
ЦАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ НА УСЛУ-

ГИ 
1. Износот на динарите што потекнуваат од заменети 

девизи на странски лица во овластени менувачници и од 
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продадени динарски банкноти на странски банки, кој се за-
сметува во основицата за поттикнување на извозот на ус-
луги што претпријатијата и други правни лица од член 3 
став 1 на Законот за надворешнотрговското работење (во 
натамошниот текст: претпријатијата) им ги даваат на 
странски лица, се утврдува на следниот начин: 

1) динарскиот износ остварен со давање угостителски 
услуги за сместување односно пансион на странски лица 
се утврдува така што од износот остварен со давањето на 
тие услуги на странски лица се одбива д и царската против-
вредност на наплатите извршени во девизи; 

2) динарскиот износ остварен со давање други угос-
тителски и туристички услуги на странски лица се утврду-
ва со примена на процентот на учество на динарскиот из-
нос од одредбата под 1) на оваа точка во вкупно остваре-
ната реализација по основ на давање други угостителски и 
туристички услуги на странски и домашни лица.. 

2. Претпријатијата кои не даваат услуги за сместува-
ње, износот на динарите кој во смисла на оваа одлука се 
засметува во основицата за поттикнување на извозот, го 
утврдуваат врз основа на книговодствената документаци-
ја за извршените услуги и за остварените наплати од која 
може да се утврди дека услугата му е дадена на странско 
лице. Таа документација ја заверува овластеното лице во 
претпријатието што ја извршило услугата. 

Туристичките агенции можат во износот на динарите 
што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основица-
та за поттикнување на извозот, да го засметаат само изно-
сот на динарите кој се однесува на реализацијата на ни-
вните услуги при договарањето на хотелските и угости-
телските услуги на претпријатијата што не се во нивниот 
состав. 

3. Претпријатијата што даваат сообраќајни услуги во 
вршењето на туристички услуги, износот на динарите 
што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основица-
та за поттикнување на извозот, го утврдуваат врз основа 
на книговодствената и друга документација за извршени-
те услуги и остварените наплати на услугите дадени на 
странско лице. 

4. Вкупниот износ на динарите од точ. 1,2 и 3 на оваа 
одлука се утврдува врз основа на дадените услуги, најмно-
гу до износот на динарската противвредност на девизниот 

прилив остварен со замена на девизите за динари од 
странски лица кај овластените менувачници и износот ос-
тварен со продажба на динарски банкноти на странски 
банки, под услов девизниот прилив да е пренесен на смет-
ките на Народната банка на Југославија во странство. 

5. Претпријатијата го утврдуваат износот на динари-
те што, во смисла на оваа одлука, се засметува во основи-
цата за поттикнување, месечно или тримесечно, кумула-
тивно. Тие пресметки се поднесуваат во рок од 60 дена од 
денот на истекот на периодот за кој се поднесува пресмет-
ката. 

6. Податоци за остварениот девизен прилив, во смис-
ла на точка 4 од оваа одлука, обезбедува Народната банка 
на Југослвија, а податоци за извршените пресметки од 
точка 5 на оваа одлука обезбедуваат народните банки на 
републиките и народните банки на автономните покраи-
ни. 

Ако според податоците од став 1 на оваа точка вкуп-
ниот износ на динарите, што е искажан како основица за 
пресметка од оваа одлука, не е покриен со износот на Ан-
дорската противвредност од точка 4 на оваа одлука, прет-
пријатијата се должни да поднесат коректнвна пресметка 
и да го вратат вишокот на исплатените средства по основ 
на поттикнување. 

7. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за методологијата за ут-
врдување на износот на динарите што потекнуваат од за-
мена на девизи, а се засметуваат во основицата за поттик-
нување на извозот на услуги што организациите на 
здружен труд им ги даваат на странски лица („,Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 36/86). 

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 
Е. п. бр. 843 
14. декември 1989 година 
Белград 

Сојузен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1292. 
Врз основа на член 2 од Законот за посебните давачки при увозот на земјоделски прехранбени производи 

(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/89) во спогодба со сојузниот секретар за земјоделство, сојузниот секретар за трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Височината на посебната давачка претставува разлика меѓу просечната цена на домашниот пазар и увозна-

та цена. Увозната цена е износот кој претставува царинска основица на производот, зголемен за износот на царината и 
другите увозни давачки, без посебна давачка. 

2. Просечните цени на домашниот пазар во смисла на точка 1 од оваа наредба се: 

Реден 
број 

Тарифен 
број на Ца-
ринската та-

рифа 

Тарифна 
ознака Наименување на стоките 

Просечна цена 
на домашниот 

пазар 

1 2 3 4 5 
Дин/kg 

01.02 Живи животни, вид говеда: 
0102.90 - Друго: 
0102.901 бикови 
0102.904 - - - јуниња за гоење (од 200 до 280 kg) 
0102.905 јуниња згоенн над 280 до 450 kg 
0102.906 јуниња згоени 

01.03 Свињи живи: 
0103.9 - Друго: 
0103.91 - - со маса помала од 50 kg: 
0103.913 масни за колење 
0103.919 друго 
0103.92 - - со маса од 50 kg или повеќе: 
0103.922 - - - месеста за колење 
0103.923 масни за колење 
0103.929 друго 

01.04 Овци и кози, живи: 
0104.10 - Овци: 
0104.102 за колење 
0104.109 јагниња, други 

164.280 
185.000 
164.280 
164.280 

125.840 
125.840 

130.000 
114.400 
114.400 

87.800 
132.800 
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01.05 

02.01 

02.02 

02.03 

02.04 

0105.9 
0105.91 
0105.919 

0201.10 
0201.101 
0201.102 
0201.103 
0201.109 
0201.20 
0201.201 
0201.202 
0201.2021 
0201.2022 
0201.2023 
0201.2029 
0201.203 
0201.2031 
0201.2032 
0201.2033 
0201.2039 
0201.30 
0201.301 
0201.302 
0201.3021 
0201.3022 
0201.3023 
02013029 
0201.303 
0201.3031 
0201.3032 
0201.3033 
0201.3039 
0201.309 

0202.10 
0202.101 
0202.102 
0202.103 
0202.109 
0202.20 
0202.201 
0202.202 
0202.2021 
0202.2022 
0202.2023 
0202.2029 
0202.203 
0202.2031 
0202.2032 
0202.2033 
0202.2039 
0202.209 
0202.30 
0202301 
0202.302 
0202.3021 
0202.3022 
0202.3023 
0202.3029 
0202.303 
0202.3031 
0202.3032 
0202.3033 
02023039 
0202.309 

0203.1 
0203.11 
020112 
0203.19 
0203.2 
0203.21 
0203.22 
0203.29 

0204.10 
0204.2 
0204.21 
0204.22 
0204.23 
0204.4 
0204.41 

Живина домашна, жива (кокошки, пајки, гуски, мисирки и морки): 
- Друго: 
- - -кокошки: 

други 
Месо говедско, свежо или разладено: 
- Трупови и полутки: 

72.220 

телшки 377.660 
јунешки 257.450 
говедски v 196.860 
други 196.860 

- Други парчиња со коски: 
телешки 498.510 
јунешки: 

344.980 компензирани четврти 344.980 
-1 предни четврти 293.490 

задни четврти 393.890 
друго 234.280 

говедски: 
компензирани четврти 263.790 
предни четврти 224.420 
задни четврти 301.190 
друго 179.140 

- Без коски: 
телешки 664.680 
јунешки: 

458.260 компензирани четврти 458.260 
предни четврти 393.900 
задни четврти 525.200 
друго 314.090 

говедски: 
350.410 компензирани четврти 350.410 

предни четврти 301.190 
задни четврти 401.590 
друго 240.170 

друго 378.890 
Месо говедско, замрзнато: 
- Трупови и полутки: 

телешки 
- - - јунешки 

говедски 
друго 

- Други парчиња со коски: 
телешки 
јунешки: 

компензирани четврти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

говедски: 
компензирани четврти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

ДРУГО 
- Без коски: 

телешки 
јунешки: 

компензирани четврти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

говедски: 
компензирани четврти 
предни четврти 
задни четврти 
друго 

друго 
Месо свињско, свежо, разладено или замрзнато: 
- Свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки парчиња од нив, со коски 
- - друго 
- Смрзнато: 
- - трупови и полутки 
- - бутови, плешки и парчиња од нив, со коски 
- - друго 
Месо овчо или козјо, свежо, разладено или смрзнато: 
- Трупови и полутки, јагнешки, свежи или разладени 
- Друго месо овчо, свежо или разладено: 
- - трупови и полутки 
- - други парчиња со коски 
- - б е з коски 
- Друго месо овчо, замрзнато: 
- - трупови и полутки 

264.360 
180.210 
137.800 
137.800 

348.960 

241.490 
205.440 
275.720 
163.990 

184.650 
157.090 
210.830 
125.390 
189.350 

465.280 

320.780 
275.730 
367.640 
219.860 

245.280 
210.830 
281.110 
168.120 
265.230 

273.420 
399.190 
359.270 

191.390 
279.430 
251.490 

265.600 

175.600 
175.600 
219.500 

122.920 
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10 

П 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

0204.42 - - други парчиња со коски 
0204.43 - - без коски 

02.07 Месо и јастиви отпадоци од живина од тар. број 01.05 свежи, раз-
ладени или замрзнати: 

0207.10 - Живина, неисечена во парчиња, свежа или разладена 
0207.2 - Живина, неисечена во парчиња, замрзната: 
0207.21 - - кокошки, домашни 
0207.3 - Живина исечена во парчиња и отпадоци, вклучувајќи цигери, 

свежи или разладени: 
0207.39 - - друго 
0207.4 - Живина исечена и отпадоци, освен џигери, замрзнати: 
0207.41 - - од кокошки, домашни 

04.01 Млеко и павлака, сконцентрирани и без додатен шеќер или други 
материи за загадување: 

0401.20 - Со содржина на маснотија преку 1% до 6% по маса 
04.02 Млеко и павлака, концентрирани или со содржина на додатен ше-

ќер или други материи за загадување: 
0402.2 - Во прав, гранули или во други цврсти облици, со содржина на 

маснотија преку 1,5% по маса: 
0402.21 - - без додатен шеќер или други материи за загадување 
0402.9 - Друго: 
0402.91 - - без додатен шеќер или други материи за загадување 

04.05 0405.00 Путер и други маснотии и масла добиени од млеко: 
0405.001 путер свеж 

04.09 0409.00 Мед, природен: 
0409.001 во пакување до 25 kg 
0409.009 во други пакувања 

10.01 Пченица и наполица: 
1001.10 - Тврда пченица: 
1001.102 друга 
1001.90 - Друго: 
1001.902 друга пченица 

10.03 1003.00 Јачмен: 
1003.002 пиварски 

10.05 Пченка: 
1005.90 - Друга: 
1005.901 бела 
1005.902 жолта 
1005.909 други 

10.06 Ориз: 
1006.10 - Ориз во лушпа (арпа или суров): 
1006.109 други 
1006.20 - Ориз излупен (констенлив) 
1006.30 - Ориз, полубланширан или бланширан па и полиран или глази-

ран: 
1006.301 полубел и бел 
1006.309 полиран и глазиран 
1006.40 - Кршен ориз 

Слад, пржен или непржен: 
1107.10 - Непржен 
1107.20 -Пржен “ 
1201.00 Соја во зрно, вклучувајќи и кршена или дробена 
1205.00 Семе од маслена репка, вклучувајќи кршено или дробена 
1206.00 Семе од сончоглед, вклучувајќи кршено или дробено 

Хмељ, свеж или сушен, вклучувајќи дробен или мелен или во об-
лик на пелети; лупулин: 

1210.10 - Хмељ, недробен ниту мелен ниту во облик на пелети 
1210.20 - Хмељ, дробен или мелен или во облик на пелети; лунулин: 
1210.201 хмељ, дробен или во облик на пелета 
1210.209 лупулин 

Рокчиња, морски и други алга, шеќерна репка, шеќерна трска, 
свежи или суви, вклучувајќи мелени; голушки и јатки од голушки 
на овошје и други растителни производи (вклучувајќи корен од 
цикорија, непржен од видот (Cichorium intybus sativum) вид што 
првенствено се употребува за човечка исхрана, на друго место, не-
спомнати ниту вклучени: 

1212.9 - Друго: 
1212.91 шеќерна репка 

24 15.07 Соино масло и негови фракции, пречистени или ^пречистени, но 
хемиски немодификувани: 

1507.10 - Сурово масло, вклучувајќи дегумирано (без смола) 
1507.90 - Друго 

25 15.12 Масло од семе на сончоглед, шафраника и памуково семе и нивни 
фракции, пречистени или ^пречистени, но хемиски немодификува-
ни: 

1512.1 - Масло од сончоглед и шафраника и нивни фракции: 
1512.11 - - сурово масло 
1512.19 - -друго 

26 15.14 Масло од репка или масло од синап и нивни фракции, рафинирани 
или нерафинирани, но хемиски немодификувани: 

1514.10 - Сурово масло: 
1514.101 од репка 

18 

19 
20 
21 
22 

23 

11.07 

12.01 
12.05 
12.06 
12.10 

12.12 

122.920 
153.650 

164.620 

115.230 

139.920 

97.940 

16.000 

273.000 

273.000 

330.000 

187.100 
155.900 

10.400 

9.500 

10.800 

9.400 
9.400 
9.400 

31.610 
91.300 

94.950 
98.600 
68.470 

34.000 
37.400 
24.430 
22.210 
23.140 

250.000 

275.000 

2.140 
Дин/1 

57.900 
77.180 

68.100 
90.800 

57.900 
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1 2 3 4 5 

1514.90 - Друго: 
1514.901 од репка 77.180 од репка 

Дин/kg 

27 17.01 Шеќер од шеќерна трска и шеќерна репка и хемиски чиста сахаро-

1701.1 
за, во цврста состојба: 

1701.1 - Суров шеќер без додатни средства за амортизација и материи за 
бојосување: 

1701.11 - - шеќер од шеќерна трска 63.500 
1701.12 - - шеќер од шеќерна репка 63.500 
1701.9 - Друго: 
1701.99 - - друго: 
1701.991 шеќер од шеќерна трска, рафиниран 66.300 
1701.992 шеќер од шеќерна репка, рафиниран 66.300 

Дин/1 

28 22.04 Вино од свежо грозје, вклучувајќи зајакнати вина; шира од грозје, 
освен онаа од тар. број 20.09; i 

2204.2 - Други вина; шира од грозје со запрена ферментација со додава-
ње на алкохол: 

2204.21 - - в о садови до 2 1: 
2204.211 вино трпезно 46.950 
2204.212 вино квалитетно: 
2204.2125 бело 61.410 
2204.2129 друго 61.410 
2204.219 вино десертно 111.270 

29 23.04 Маслени погачи и други цврсти остатоци добиени при екстракција 
на масло од соја, немелени, мелени или пелетизирани: 

2304.001 од соја 20.000 
2309.009 друго 20.000 

30 24.01 Тутун суров или непреработен, отпадоци од тутун: 
2401.10 - Тутун, неоджилен 70.100 
2401.20 - Тутун, делумно или наполно оджилен 125.900 
2401.30 - Отпадоци од тутун 7.050 

3. Со денот на вле1увањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за височината на посебната 
давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 73/89). 

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Бр. 1400/5 
18 декември 1989 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
земјоделство, 

Назми Мустафа, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1279. Уредба за зголемување, намалување односно укинување на стапките на основниот данок на промет на де-
ривати на нафта : 2025 

1280. Одлука за определување највисокото ниво на цените на бахар, олово, цинк и алуминиум и на рудите и кон-
центратите на тие метали — 2026 

1281. Одлука за највисоките цени на нафтата и нафтените деривати 2026 
1282. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на производите на црната металургија, на железна-

та руда и огноотпорниот материјал - - 2026 
1283. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на коксот 2027 
1284. Одлука за определување највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот поштенски, телеграфски и 

телефонски сообраќај 2028 
1285. Одлука за определување на највисоките цени на земниот гас 2028 
1286. Одлука за определување највисокото ниво на цените на услугите во внатрешниот железнички сообраќај - 2028 
1287. Одлука за определување највисокото ниво на цените на јагленот 2028 
1288. Одлука за определување највисокото ниво на цените на електричната енергија 2028 
1289. Одлука за определување највисокото ниво на цените на лекови 2028 
1290. Одлука за измени на Одлуката за утврдување на предметите, количествата и вредностите на предметите на 

кои при увозот се применуваат царински повластици 2028 
1291. Одлука за методологијата за утврдување на износот на динарите што потекнуваат од замена на девизи, а се 

засметуваат во основицата за поттикнување на извозот на услуги 2028 
1292. Наредба за височината на посебната давачка при увозот на земјоделски и прехранбени производи 2029 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВОИСЛАВ СОЛДАТОВИЌ. - Уредник 
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