
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 

,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува 
во издание на српскохрватски односно 
хрватскосрпски, словенечки, македон-
ски, албански и унгарски јазик. - Огласи 
според тарифата - Жиро сметка кај 
Службата на општественото книговод-

ство 60802-603-21943 

Петок, 27 

ВЕЈ 

БРОЈ 65 ГОД. XLV 

-rj орој е 12.000 динари. -
„..1 адија на претплатата за 1989 годи-

на изнесува 430.000 динари. - Рок за рек-
ламации 15 дена. - Редакција Улица Јо-
вана Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. - Те-
лефони: Централа 650-155; Уредништво 
651-885; Служба за претплата 651-732; 

Телекс 11756; Телефакс 651-482 

1008. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА 
1. Електростопанските 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 35,6% под условите на продажба 
и по тарифните ставови што во согласност со прописите 
постоеја до 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-
кото ниво на цените на електричната енергија („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 59/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 669 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1009. 
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 НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА 

ДЕРИВАТИ НА НАФТА ВО ПРОМЕТОТ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што се занимаваат со работи на промет на дери-
вати на нафта, цените на дериватите на нафта во проме-
тот ги формираат со примена на стапки за покритие на 
трошоците од оваа одлука на набавната цена, и тоа за: 

1) моторен бензин: МБ-86 и МБ-98; 
гасно масло - дизел-гориво: Д-1, 
Д-2 и Д-3; масло за горење екстра 
лесно (ЕЛ) и масло за горење лесно 
специјално (ЛС) до 14,90%; 

2) моторен бензин БМБ-95 до 20,80%; 
3) масло за горење: лесно (Л), средно 

(С), средно нискосулфурно (СНС), 
тешко (Т) и тешко нискосулфурно 
(ТНС) до 4,87%; 

4) млазно гориво (ГМ-1) до 15,50%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите млазни горива се формира во паритет со учество-
то за покритие на трошоците на прометот на млазно го-
риво (ГМ-1); 

5) примарен бензин (ако не се тран-
спортира со цевоводи) до 4,00%; 

6) битумен за патишта (БИТ-200) до 4,60%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите битумени се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на битумен (БИТ-
-200); 

7) авио-бензин (АБ-80/87) до 12,00% 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите авио-бензини се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на авно-бензин 
(АБ-80/87); 

8) базно масло (I.V.90) до 7,90%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите базни масла се формира во паритет со учеството 
за покритие на трошоците на прометот на базни масла 
(I.V.90) според индексот на вискозитет; 

9) аромата: бензен, толуен, О-ксилен, 
МП-ксилен и етил-бензен до 6,80%; 

10) специјален бензин за машини за це-
дење масло до 7,90%; 

И) специјален бензин за гума до 7,90%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите специјални бензини се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на спе-
цијален бензин за гума; 

12) медицински бензин до 7,55%; 
13) white-шпирит 140/200 до 7,00%; 
14) петрол-кокс-калциниран регулар до 7,90%. 
Учеството'за покритие на трошоците на прометот на 

другите видови петрол-кокс се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на пет-
рол-кокс-калциниран регулар; 

15) петролеј за осветление, петролеј за 
мотори и петролеј за сигнали до 7,90%; 

16) парафин, кристален беден до 7,90%. 
Учеството за покритие на трошоците на прометот на 

другите парафини се формира во паритет со учеството за 
покритие на трошоците на прометот на парафин, криста-
лен беден; 

17) рафинати и дестилати-вретенскн 
дестилат (ВЕД) до 7,00%. 

Учеството за покритие на трошоците на прометот на 
другите рафинати и дестилати се формира во паритет со 
учеството за покритие на трошоците на прометот на вре-
тенски дестилат (ВЕД); 

18) минерални мазива до 14,30%; 
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19) течен гас: 
а) за покритие на трошоците на 

прометот на течен гас на мало во 
боци, контејнери и садови - ре-
зервоари што се вградени во мо-
торни возила до 18,00%; 

б) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
во боци, контејнери и резервоари 
од кои се полнат садови-резерво-
ари што се вградени во моторни 
возила, како и за покритие на 
трошоците на прометот на голе-
мо - ако испорака се врши во ста-
билни резервоари и низ цевоводи 
освен ако испорака им се врши на 
индустриски потрошувачки, по-
лнилници и фарми до 12,40%; 

в) за покритие на трошоците на 
прометот на течен гас на големо 
- ако испорака им се врши на ин-
дустриски потрошувачки, по-
лнилници и фарми во стабилни 
резервоари и низ цевоводи до 8,00%. 

Организациите на здружен труд односно претприја-
тијата што се занимаваат со работи на промет на течен 
гас, масло за горење (Л, С, СНС, Т и ТНС) и млазно гори-
во (ГМ-1), ако тие производи ги набавуваат од домашно 
производство и од увоз, цените на тие производи можат 
да ги формираат така што на просечната набавна цена го 
додаваат учеството за покритие на трошоците на проме-
тот. Просечната набавна цена се формира врз основа на 
набавните цени и количествата од домашно производство 
и од увоз, што се остварени во периодот од последната 
промена на просечната набавна цена до денот на утврду-
вањето на новата просечна набавна цена, вклучувајќи ги и 
зависните трошоци и остварените позитивни или негатив-
ни разлики од периодот од последната промена на просеч-
ната набавна цена. 

Просечната набавна цена од став 2 на оваа точка се 
формира најмалку секои три месеци. 

Ако прометна организација набави стоки непосредно 
од производител или од увозник и изврши само промет на 
мало, при формирањето на цените на производите во про-
метот на мало стапките за покритие на тој промет може 
да ги зголеми до 50% од стапките за покритие на трошо-
ците на прометот на големо. 

Организациите на здружен труд односно претприја-
тијата што се занимаваат со промет на течен гас можат на 
просечната набавна цена на течниот гас да го засметаат, 
како зависен трошок, износот за покритие на полнењето 
со течен гас на боците, контејнерите и садовите - резерво-
ари што се вградени во моторните возила до 18,00% од таа 
цена. 

2. Под набавна цена на течен гас, во смисла на оваа 
одлука, се подразбира нето фактурната цена на произво-
дителската организација на здружен труд односно на до-
бавувачот, организацијата на здружен труд односно прет-
пријатијата што се занимаваат со увоз и прометните орга-
низации на големо, зголемена за зависните трошоци. 

3. Под зависни трошоци за течен гас, во смисла на 
оваа одлука, се подразбираат: трошоците за натовар и ис-
товар на производите, трошоците за транспорт од стова-
риштето на добавувачот до стовариштето на купувачот, 
трошоците за осигурување на производите во транспорт, 
транспортниот кадо и трошоците за транспорт од стова-
риштето на купувачот до неговите продавници односно 
продажни места. 

Како зависни трошоци од став 1 на оваа точка можат 
да се засметаат само стварните трошоци што ги имала и 
му ги фактурирала на купувачот друга организација на 
здружен труд односно претпријатие. 

По исклучот од одредбата на став 2 од оваа точка, 
прометната организација може да ги засмета зависните 
трошоци од став I на оваа точка и ако транспортот, нато-

варот и истоварот и др. ги изврши со свои средства, а нај-
многу до височината на тарифата во јавниот сообраќај 
што е формирана во согласност со прописите. 

Ако прометната организација не може да ги утврди и 
пресмета стварните зависни трошоци во моментот на из-
вршениот промет, по исклучок може тие трошоци да ги 
пресмета во планирани просечни износи или процент, кои 
ги внесува на посебна сметка на временски разграничува-
ња, со тоа што просечните зависни трошоци да ги плани-
ра врз основа на остварените просечни зависни трошоци 
во претходната година односно во претходниот пресмет-
ковен период на тековната година. Планираните просечни 
зависни трошоци и стварните зависни трошоци ќе се сле-
дат најмалку секои три месеци и ќе се усогласуваат врз ос-
нова на книговодствената евиденција што се води на по-
себни сметки на временските разграничувања, при што за-
должително ќе се намалат односно зголемат планираните 
зависни трошоци за следните три месеци за остварената 
позитивна односно негативна разлика. 

Усогласувањето на зависните трошоци од став 4 на 
оваа точка се врши континуирано и се пренесува на крајот 
на годината во следната година на посебни сметки на вре-
менските разграничувања. 

4. Ако во прометот на деривати на нафта и на мине-
рални мазива учествува голем потрошувач кој самостојно 
организира дистрибуција и промет на мало (Југословен-
ската народна армија), се применува 25% од утврдената 
стапка за покритие на трошоците на прометот на големо 
и на мало. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на нафтените деривати во прометот („Службен 
лист на СФРЈ“, бр. 32/89). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Е. п. бр. 670 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1010. 
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. Организциите на здружен труд односно претприја-

тијата што произведуваат земен гас можат цените на зем-
ниот гас да ги формираат така што највисоката цена да 
изнесува 4,857.219 динари по Ѕт ѕ гас, со топлотна вред-
ност од 33.338,35 КЈна температура од 288,15 К и притисок 
од 1,01325 bar. 

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоа-
тационо поле, при постојните услови на продажба и 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. 
59/89) 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 671 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1011. 
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 НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ 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 прописите до 11 октомври 1989 година се опреде-
луваат како највисоки цени. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за начинот на формирање 
на цените на коксот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/88) 
чие важење е продолжено со Одлуката за продолжување 
на важењето на Одлуката за начинот на формирање на це-
ните на кексот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 672 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1012. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ 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, и тоа до 49,91% за превоз на патни-
ци и до 35% за превоз на предмети, при постојните услови 
на продажба и постојните односи на тарифните ставови. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
кото ниво на цените на услугите во внатрешниот желез-
нички сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 59/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 673 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1013. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ ВО ВНАТРЕШНИОТ ПО-

ШТЕНСКИ, ТЕЛЕГРАФСКИ И ТЕЛЕФОНСКИ 
СООБРАЌАЈ 

1. Цените на услугите во внатрешниот поштенски, те-
леграфски и телефонски сообраќај што се формирани и 
применети до денот на влегувањето во. сила на оваа одлу-
ка можат, при постојните услови на продажба, да се зголе-
мат до 35,6%. 

2. Цените на претплатата за телефонски приклучоци 
формирани и применети до денот на влегувањето во сила 
на оваа одлука се определуваат како највисоки цени. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во ,,Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 674 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1014. 
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 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦЕНИТЕ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. Рудниците за јаглен што склучиле самоуправни 
спогодби односно договори со термоелектраните можат 
цените на јагленот што ги формирале и примениле според 
прописот до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, 
при задржување на постојните услови на продажба, да ги 
зголемат до 35,6%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на јагленот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
59/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 675 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1015. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 

ЦШИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ 

1. Цените на производите од гранката 0119 Преработ-
ка на хемиски производи на групата 01191 на подгрупа 
011910 Производство на лекови и фармацевтски хемика-
лии, освен ветеринарските лекови, што организациите на 
здружен труд односно претпријатијата ги формирале и 
примениле според прописите до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука можат да се зголемат до 28%. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување највисоки 
цени на лековите („Службен лист н" СФРЈ“, бр. 62/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 676 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

Петок, 27 октомври 1989 

1016. 
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 НАЈВИСОКОТО НИВО НА 
ЦЕНИТЕ НА БАКАРОТ, ОЛОВНОТО, ЦИНКОТ И АЛУ-
МИНИУМОТ И НА РУДИТЕ И КОНЦЕНТРАТИТЕ НА 

ТИЕ МЕТАЛИ 
1. Организациите на здружен труд односно претпри-

јатијата што произведуваат бакар, олово, цинк и алумини-
ум можат цените на тие производи што се формирани и 
применети според прописите до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука да ги зголемат, и тоа за: 

1) бакар во форма на катоди и блокови и ба-
карен прав до 40% 

2) олово со сите квалитети до 49% 

3) цинк со сите квалитети до 51 % 
4) алуминиум со сите квалитети до 47% 
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 бокситот и глиницата можат да се зголе-
мат сразмерно со промената на цените на алуминиумот. 

Цените на легурите од бакар, олово, цинк и алумини-
ум можат да се зголемат во паритет со растежот на цените 
на основните и легирачките метали сразмерно со нивното 
учество во легурата. 

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени односно највисокото ниво на цените на бакарот, 
оловото, цинкот и алуминиумот и на рудите и концентра-
тите на тие метали („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/89). 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист на СФРЈ“. 

Еп. бр. 677 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател, 

Анте Марковиќ, с. р. 

1017. 
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 НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

НАФТАТА И ДЕРИВАТИТЕ НА НАФТА 

1. Организациите на здружен труд односно претпри-
јатијата што произведуваат нафта ги формираат цените 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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на нафтата зависно од квалитетот, во паритет со просеч-
ната цена на увозната нафта од 6251,743 динари по тона. 

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

2. Организациите на здружен труд односно претрпи-
јатијата што произведуваат деривати на нафта ги форми-
раат цените за одделни деривати на нафта така што најви-
соките цени да изнесуваат, и тоа за: 

Дин/1 
1) моторен бензин: 

- МБ - 86 8.219,943 
- МБ -98 9.815,189 
- Б М Б - 9 5 12.327,031 

2) гасно масло - дизел-гориво: 
- Д - 1 7.525,983 
- Д - 2 7.448,708 
- Д - 3 7.360,742 

3) масло за горење екстра лесно (ЕЛ) 7.419,899 
4) масло за горење лесно специјално (ЛС) 7.170,063 
5) масло за горење: 

- лесно (Л) 6.950,082 
- средно (С) 6.261,335 
- средно нискосулфурно (СНС) 6.884,469 
- тешко (Т) 5.009,069 
- тешко нискосулфурно (ТНС) 6.010,881 

6) примарен бензин 7.826,670 
7) млазно гориво (ГМ-1) 9.392,002 

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

Дин/kg 
8) течен гас (пропан -ПН, бутан -БН и про-

пан-бутан смеса - ПБС 9.204,164 
Цените на другите течни горива се формираат во па-

ритет со цените на пропан и бутан; 
Дин/kg 

9) битумен за патишта (БИТ-200) 6.637,016 
Цените на другите битумеии се формираат во пари-

тет со цените на битуменот (БИТ-200); 
Дин/kg 

10) авио-бензин (АБ-80/87) 13.211,417 
Цените на другите авио-бензини се формираат во па-

ритет со цената на авио-бензннот (АБ-80/87); 
Дин/kg 

11) базно масло (I.V.90) 12.522,672 
Цените на другите базни масла се формираат во па-

ритет со цената на базното масло (I.V.90) според индексот 
на вискозитет; 

Дин/kg 
12) аромата: 

- бензен 15.653,338 
-толуен 12.775,692 
-О-ксилен 13.900,164 
- МП-ксилен 12.755,692 
- етил-бензен 20.349,339 

Дин/kg 
13) специјален бензин за машини за цедење 

масло 13.148,804 
14) специјален бензин за гума 12.334,832 

Цените на другите специјални бензини се формираат 
во паритет со цената на специјалниот бензин за гуми; 

Днн/kg 
15) медицински бензин 14.025,392 
16) white-шпирит 140/200 9.266,776 
17) петрол-кокс - калциниран регулар 7.889,283 

Цените на другите видови петрол-кокс се формираат 
во паритет со цената на петрол-кокс-калциниран регулар; 

Дин/kg 
18) петролеј за осветление 9.705,070 
19) петролеј за мотори 9.705,070 
20) петролеј за сигнали 9.705,070 
21) парафин - кристален беден 18.846,619 

Цените на другите парафини се формираат во пари-
тет со цената на парафинот кристален беден; 

Дин/kg 
22) рафинати и дестилати - вретенски 

дестилат (НЕД) 9.767,683. 
Цените на другите рафинати и дестилати се форми-

раат во паритет со цената на вретенскиот дестилат (ВЕД). 
Цените на другите деривати на нафта што се утврде-

ни со Одлуката за единствената класификација на дејнос-
тите („Службен лист СФРЈ“, бр. 34/76,62/77,72/80,77/82, 
71/83, 68/84, 76/85, 28/86, 72/86, 78/87, 63/88 и 6/89) се 
згломеуваат за 33,66%. 

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 склад на купувачот. 

Цените на производите од одредбите под 5 до 22 став 
1 на оваа точка и цените формирани според одредбата од 
став 2 на оваа точка важат франко натоварено во вагон, 
авто-цистерна или танкер во местото на производителот. 

Организациите на здружен труд односно претрпија-
тијата што произведуваат минерални мазива можат по-
стојните продажни цени на минералните мазива, при за-
држување на постојните услови на продажба, да ги зголе-
мат до 33,66%. 

Цените на минералните мазива од став 5 на оваа точ-
ка важат франко натоварено во кругот на рафинеријата. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова одлука 
престанува да важи Одлукатата за определување на најви-
сокото ниво на цените на нафтата и нафтените деривати 
(„Службен лист на СФРЈ“ , бр. 59/89). 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-
њето во „Службен лист СФРЈ“. 

Е.п. бр. 678 
26 октомври 1989 година 
Белград 

Сојузен извршев совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1018. 
Врз основа на член 27 став 2 точка 3 и став 4 од Ца-

ринскиот закон („Службен лист СФРЈ“, бр- 10/76, 36/79, 
52/79, 12/82, 61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува ' 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИДОТ И КОЛИЧЕСТВОТО НА 
ПРЕДМЕТИ ШТО СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ПЛАЌАЈТЕ 

ЦАРИНА 

1. Се утврдуваат предметите што се ослободени од 
плаќање царина врз основа на член 27 став 2 точка 3 од 
Царинскиот закон, и тоа: 

Тарифен Тарифна 
број ознака Наименување Количество 

1 2 3 4 

85.25 

8525.10 

Предаватели за радиоте-
лефонија, радиотелегра-
фија, радиодифузија или 
телевизија, вклучувајќи и 
со вграден приемник или 
апарат за снимање или 
репродукција на зв^к; те-
левизиски камери: 
-Предаватели 
Ех. 
Линкови, микробранови, 
контролни и преносни 

4 парчиња 
или 2 чифта 
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2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист СФРЈ“. 

Еп. бр. 679 
26 октобри 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 

1019. 
Врз основа на член 19 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87) и на член 5 од 
Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите 
примања на делегатите во Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77 и 62/77), Администра-
тивната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата 
од 19 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ДНЕВ-
НИЦИТЕ НА ДЕЛЕГАТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО НА 
СФРЈ И НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА 

ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 
.1. Во Одлуката за износот на дневниците на делегати-

те во Собранието на СФРЈ и на функционерите што ги из-
бира или именува Собранието на СФРЈ, („Службен лист 
на СФРЈ“, бр. 9/86,43/86, 13/87,65/87,9/88, 33/88,66/88, 
76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89 и 56/89), во точ. 1 и 2 из-
носот „270.000" се заменува со износот: „370.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година. 

Број: 114-57/89-013 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврвданов, с. р. 

1020 
Врз основа на член 22 од Законот за личните доходи 

на функционерите што ги избира или именува Собранието 
на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегати-
те во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
30/75, 16/77,62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Административ-
ната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 19 
октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА НАДО-
МЕСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ ПОРАДИ ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО^ ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО 
ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ 

1. Во Одлуката за износот на надоместот на трошо-
ците поради одвоен живот од семејството на функционе-
рите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 54/86, 29/87, 
43/86, 13/87,65/87,9/88,33/88, 57/88,76/88, 22/89,29/89, 
36/89,50/89 и 56/89), во точка 1 износот: „2.420.000" се за-
менува со износот: „3.280.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година. 

Број: 114-58/89-013 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Административна комисија на Собранието на СФРЈ 
Претседател, 

Методи Зврцинов, с. р. 

1021. 
Врз основа на член 5 став 3 од Законот за личните до-

ходи на функционерите што ги избира или именува Со-
бранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на 
делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 30/75, 16/77, 62/79, 13/83, 12/85 и 49/87), Ад-
министративната комисија на Собранието на СФРЈ, на 
седницата од 19 октомври 1989 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА МЕ-
СЕЧНИОТ НАДОМЕСТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ВРШЕ-

ЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА 
1. Во Одлуката за износот на месечниот надомест на 

трошоците за вршење на функцијата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 58/85, 9/86, 43/86, 13/87, 65/87, 9/88, 33/88, 
57/88, 66/88, 76/88, 22/89, 29/89, 36/89, 50/89 и 56/89), во 
точка 1 износот: „1.350.000" се заменува со износот: 
„1.850.000". 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на 
СФРЈ“, а ќе се применува од 1 ноември 1989 година. 

Број: 114-59/89-013 
19 октомври 1989 година 
Белград 

Административна комисија ва Собранието на СФРЈ 

Претседател, 
Методи Зврцинов, с. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИ 

И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ 
1. Михајло Швабиќ, од Белград, поведе пред Устав-

ниот суд на Југославија иницијатива за оценување на ус-
тавноста на одредбите на член 9 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за оданочување на производи и 
услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/85) и 
чл. 5 и 6 од Законот за измени и дополненија на Законот за 
оданочување на производи и услуги во прометот 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/86). 

Уставниот суд на Југославија, по повод таа иниција-
тива, донесе Решение У бр. 199/88 од 22 јуни 1988 година 
за поведување постапка за оценување на уставноста на од-
редбите на член 9 од Законот за измени и дополненија на 
Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/85), на член 6 од За-
конот за измени и дополненија на Законот за оданочување 
на производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 11/86) и на член 2 од Законот за дополненија на 
Законот за оданочување на производи и услуги во проме-
тот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/87). 

2. Со оспорената одредба на член 9 од наведениот за-
кон од 1985 година е пропишано дека не се плаќа данок на 
промет на определени производи од Тарифата на основни-
от данок на промет на кои видливо е втисната ознаката на 
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Универзијадата 1987 - Загреб, а кои се произведуваат врз 
основа на писмени договори со Организациониот комитет 
на Универзијадата 1987 - Загреб, под услов отстапениот 
данок на промет во целост да се користи за финансирање 
на одржувањето на таа спортска манифестација и про-
дажбата да се изврши на крајните потрошувачи во перио-
дот од 1 јануари 1986 година до 30 јуни 1987 година. 

Со оспорените одредби на член 6 од наведениот за-
кон од 1986 година е пропишано дека производителсќите 
организации на здружен труд, кои изработуваат произво-
ди од член 9 на наведениот закон од 1985 година и кои со 
Организациониот комитет на Универзијадата 1987-Загреб 
склучиле писмени договори за учество во финансирањето 
на таа манифестација, го пресметуваат основниот и посеб-
ниот данок на промет на производи по даночните стапки 
што важат во местото на производителот, и во фактурата 
на трговската организација посебно да го искажуваат из-
носот на пресметаниот данок ш промет; трговската орга-
низација данокот искажан во фактурата на производите-
лот го наплатува од крајниот потрошувач при продажба-
та на производите и да и го уплатува на производителска-
та организација на здружен труд во рок од 20 дена по исте-
кот на месецот во кој ги набавила тие производи, и произ-
водителската организација тој данок да му го уплатува на 
организациониот комитет на таа спортска манифестација 
во роковите што се утврдени со договорот со организаци-
ониот комитет на таа спортска манифестација. 

Со оспорените одредби на член 1 од наведниот закон 
од 1987 година е пропишано дека не се плаќа данок на 
промет на сувенири од тарифниот број 1, на производи од 
точка 3 на тарифниот број 9, на производи од точ. 2 и 16 
на тарифниот број 11 и на производи од точка 1 на тариф-
ниот,број 12 од Тарифата1 на основниот данок на промет 
на кои видливо е втиснат односно аплициран ликот и пот-
писот на Вук Стефановиќ Каралиќ, кои се продаваат врз 
основа на писмени договори со Фондот на задужбината на 
Вук Стефановиќ Карациќ и кои се продаваат од денот на 
влегувањето во сила на тие одредби на Законот до 31 де-
кември 1987 година, под услов отстапениот данок на про-
мет, во целост, да го користи наведениот фонд. 

3. Решението за поведување постапка за оценување 
на уставноста на оспорените одредби од наведените зако-
ни е доставено на одговор до Собранието на СФРЈ. 

Собранието на СФРЈ, во одговорот на тоа решение, 
наведе дека го задолжила Сојузниот извршен совет да 
предложи измени на Законот за оданочување на произво-
ди и услуги во прометот како и дека, согласно со член 10 
од Уставниот закон за спроведување на Амандманите IX 
до XLVXI на Уставот на СФРЈ, Законот за оданочување на 
производи и услуги во прометот мора да се усогласи со 
Амандманите на Уставот на СФРЈ до 31 јули 1989 година. 

4. Со одредбата на член 264 став 2 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено дека со сојузен закон се установуваат ви-
довите на приходите што се остваруваат со оданочување 
на производи и услуги што се во промет на целата терито-
рија на СФРЈ и се утврдуваат начинот и височината на тоа 
оданочување, освен за производите и услугите за кои на-
чинот и височината на оданочувањето, врз основа на соју-
зен закон, ги утврдуваат други општествено-политичжи за-
едници. 

Со одредбите на член 279 ст. 1, 2 и 5 од Уставот на 
СФРЈ е утврдено: дека сите приходи на федерацијата се 
утврдуваат во буџетот на федерацијата; дека приходи на 
федерацијата претставуваат царините и другите изворни 
приходи, утврдени со сојузен закон, и придонесите на ре-
публиките и автономните покраини, утврдени во соглас-
ност со начелото на рамноправност и заедничка одговор-
ност на републиките и автономните покраини за финанси-
рање на функциите на федерацијата; дека со сојузен закон 
може да се определи приходите од царините да не се вне-
суваат во буџетот на федерацијата и да се користат за по-
требите на стопанството и дека федерацијата може да ос-
нова фондови или да презема кредитни и други обврски 
надвор од рамките на вкупните расходи предвидени во бу-
џетот на федерацијата само кога за тоа е овластена со Ус-
тавот на СФРЈ или кога со основањето на фонд односно 
со преземањето такви обврски ќе се согласат републиките 
и автономните покраини. 

Уставниот суд на Југославија оцени дека оспорените 
одредби од наведениот закон не се во согласност со одред-
бите на член 279 ст. 1 и 2 од Уставот на СФРЈ, бидејќи спо-

ред тие одредби на Уставот на СФРЈ, по мислењето на Ус-
тавниот суд на Југославија, данокот на промет не можел 
да им биде отстапен на организационите тела на општес-
твените манифестации. 

Според сфаќањето на Уставниот суд на Југославија, 
ниту одредбата на член 279 став 5 од Уставот на СФРЈ, со 
која е определено федерацијата да може да презема кре-
дитни и други обврски надвор од рамките на вкупните 
расходи, предвидени во буџетот на федерацијата, не 
можеше да биде основ со сојузен закон да може да се про-
пише дека данокот на промет им се отстапува и уплатува 
на организационите тела на општествените манифеста-
ции. 

Уставниот суд на Југославија смета дека ниту одред-
бата на член 264 став 2 од Уставот на СФРЈ, исто така, не 
можеше да биде основ за со сојузен закон да може да се 
пропише дека данокот на промет им се отстапува и упла-
тува на организационите тела на општествените манифес-
тации, бидејќи, според мислењето на Уставниот суд на Ју-
гославија, врз основа на таа одредба на Уставот на СФРЈ, 
тој данок можел да се утврди само како приход на општес-
твено-политичките заедници. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Деловникот на Ус-
тавниот суд на Југославија, на седницата одржана на 20 
септември 1989 година, со мнозинство гласови, донесе 

О д л у к а 
Се утврдува дека одредбите на член 9 од Законот за 

измени и дополненија на Законот за оданочување на про-
изводи и услуги во прометот („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 39/85), на член 6 од Законот за измени и дополненија 
на Законот за оданочување на производи и услуги во про-
метот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/86) и на член 2 од 
Законот за дополненија на Законот за, оданочување на 
производи и услуги во прометот („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 21/87) не се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“. 
Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 

во состав: претседател Душан Штрбац и судиите: Хрвое 
Бачиќ, Божидар Булатовиќ, Милован Бузаџиќ, м-р Крсте 
Маловски, д-р Омер Ибрахимагиќ, д-р Бранислав Ивано-
виќ, Димче Козаров, д-р Иван Кристан, Вељко Марковиќ, 
Радко Мочивник и Милосав Стијовиќ. 

У бр. 199/88 
20 септември 1989 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Душан Штрбац, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ 
Миливое Вујачиќ се разрешува од должноста помош-

ник на сојузниот секретар за финансии, со 17 септември 
1989 година, поради заминување на друга должност. 

С. п. п. бр. 2469 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршеа совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 
на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 23/78, 21/82, 18/85, 37/88, 18/89 и 40/89), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИИ 
Милан Жикелиќ, помошник на директорот на ЈАТ 

Белград, се назначува за потсекретар во Сојузниот секре-
таријат за финансии. 

С. п. п. бр. 2470 
21 септември 1989 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Анте Марковиќ, с. р. 
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