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Cena te številke je 224 dinarjev. - Akontacija na
ročnine za leto 1987 znaša 9.600 dinarjev. - Rok za 
reklamacije je 15 dni. - Uredništvo: Beograd. Jo
vana Rističa št. 1 - poštni predal 226 - telefoni: 
centrala 650-155; uredništvo 651-885; naročnine 

651-732; telex 11756

814.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole 

cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni 
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokra
jinskimi organi

ODLOK
O NAJVIŠJIH CENAH JEDILNEGA RASTLINSKEGA 

OLJA
I. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo jedilno 

rastlinsko olje iz soje, sončnic in oljne repice, smejo njegove 
cene oblikovati tako, da znašajo najvišje prodajne cene:

sončnično 
olje

sojino olje in 
repično olje

1) surovega jedilnega 
olja 750,89 din/kg 636,16 din/kg

2) rafiniranega jedilnega
olja:
- v sodih in cisternah 895,64 din/kg 758,79 din/kg
- v pločevinasti in 

plastični embalaži 
od 3 1 do 25 1 832,31 din/1 705,12 din/1

' - v litrskih stekleni
cah 904,69 din/1 766,46 din/1

- v litrskih plastenkah 922,78 din/1 781,79 din/1
- v 3/4 litrskih plas

tenkah 705,67 din/3/41 597,83 din/3/4 I

2. Cene mešanih jedilnih rastlinskih olj iz sončnic, soje in 
oljne repice se oblikujejo v sorazmerju z deležem posameznih 
vrst jedilnih rastlinskih olj v teh mešanicah po njihovih cenah 
iz 1. točke tega odloka.

3. Cene olj iz 1. in 2. točke tega odloka veljajo ob obstoje
čih prodajnih pogojih kot najvišje prodajne cene proizvajalca 
franko razkladalna postaja kupca. V ceno rafiniranega jedilne
ga olja v plastenkah je vračunana vrednost embalaže, v ceno 
surovega jedilnega olja in rafiniranega jedilnega rastlinskega 
olja v sodih in cisternah, steklenicah ter v pločevinasti in plas
tični embalaži od 3 1 do 25 1 pa vrednost embalaže ni vračuna
ne. K tem cenam se zaračuna vrednost embalaže, določena s 
predpisi.

4. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom jedilnega rastlinskega olja, in delovni ljudje, ki samostoj
no opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, 
ki so lastnina občanov (v nadaljnjem besedilu: imetniki obrato
valnic), smejo obstoječe cene jedilnega rastlinskega olja, ki ga 
imajo v zalogi, povečati za:

sončnično 
olje

sojino olje 
in repično olje

1) surovega jedilnega 
olja 214,54 din/kg 181,76 din/kg

2) rafiniranega jedilnega 
olja:
- v sodih in cisternah 255,90 din/kg 216,89 din/kg
- v pločevinasti in 

plastični embalaži 
od 3 1 do 25 1 237,80 din/1 201,46 din/1

- v litrskih stekleni
cah 258,48 din/1 218,99 din/1

- v litrskih plastenkah 263,65 din/1 223,37 din/1
- v 3/4 litrskih plas

tenkah 201,62 din/3/41 170,81 din/3/4 1

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom jedilnega rastlinskega olja, in imetniki obratovalnic smejo 
v prometu na debelo oziroma na drobno cene jedilnega rastlin
skega olja, ki ga imajo v zalogi, povečati tako, da k nabavni ce
ni zaračunajo zneske iz prvega odstavka te točke.

5. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom jedilnega rastlinskega olja, in imetniki obratovalnic popi
šejo vse količine zalog jedilnega rastlinskega olja iz 1. točke te
ga odloka ter mešanih olj iz sončnic, soje in oljne repice iz 2. 
točke tega odloka, ki jih imajo na dan 11. septembra 1987, ter 
vse količine teh olj, ki so jim jih do omenjenega dne fakturirali 
proizvajalci oziroma dobavitelji (blago na poti).

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom jedilnega rastlinskega olja, in imetniki obratovalnic obra
čunajo in evidentirajo v svojem knjigovodstvu ali drugi eviden
ci v skladu s predpisi razliko v ceni iz prvega odstavka 4. točke 
tega odloka za vse popisane količine. Ta razlika se sme upo
rabljati v skladu s predpisi.

Imetniki obratovalnic prijavijo popisane količine olja iz 
1. točke tega odloka in mešanih olj iz 2. točke tega odloka pri
stojnemu organu občine, na območju katere opravljajo dejav
nost.

6. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odiok o 
najvišjih cenah jedilnega rastlinskega olja (Uradni list SFRJ št. 
17/87).

7. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu SFRJ.

E. p. št. 313
Beograd, 11. septembra 1987

Zvezni izvršni svet

Podpredsednik:
Janez Zemljarič 1. r.
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815.
Na podlagi 23. člena zakona o sistemu družbene kontrole 

cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni 
izvršni svet v sodelovanju s pristojnimi republiškimi in pokra
jinskimi organi

ODLOK
O NAJVIŠJIH CENAH SLADKORJA

1. Organizacije združenega dela, ki proizvajajo sladkor, 
smejo cene sladkorja oblikovati tako, da znašajo najvišje pro
dajne cene:

din/kg

1) kristalnega sladkorja, pakiranje 50 kg------------ 389,00
2) kristalnega sladkorja, industrijsko pakiranega po

1 kg in 2 kg--------------------------------------------- 408,45
3) sladkorja v kockah:

- pakiranega v trdi embalaži, neto 1 kg---------513,50
- v drugem pakiranju, neto 1 kg-------------------- 482,35

2. Cene sladkorja iz 1. točke tega odloka veljajo kot naj
višje prodajne cene proizvajalca, franko naloženo na vagon, 
ladjo ali vlek na proizvajalcu najbližji nakladalni postaji ali 
franko naloženo v tovarni, vštevši tudi stroške pakiranja in em
balaže.

3. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom sladkorja, in delovni ljudje, ki samostojno opravljajo de
javnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina 
občanov, ki se ukvarjajo s prometom (v nadaljnjem besedilu: 
imetniki obratovalnic), smejo obstoječe cene sladkorja, ki ga 
imajo v zalogi, povečati za:

din/kg

1) kristalnega sladkorja, pakiranje 50 kg------------ 94,00
2) kristalnega sladkorja, industrijsko pakiranega po

1 kg in 2 kg-------------------------------------------- 98,75
3) sladkorja v kockah:

- pakiranega v trdi embalaži, neto 1 kg--------- 124,15
- v drugem pakiranju, neto 1 kg-------------------- 116,60

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom sladkorja, in imetniki obratovalnic smejo v prometu na 
debelo oziroma na drobno cene sladkorja, ki ga imajo v zalogi, 
povečati tako, da k nabavni ceni zaračunajo zneske iz prvega 
odstavka te točke.

4. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom sladkorja, in imetniki obratovalnic popišejo vse količine 
sladkorja iz 1. točke tega odloka, ki jih imajo v zalogi na dan 
11. septembra 1987, in vse količine tega sladkorja, ki so jim jih 
do navedenega dne fakturirali proizvajalci oziroma dobavitelji 
(blago na poti).

Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s prome
tom sladkorja, in imetniki obratovalnic obračunajo in evidenti
rajo v svojem knjigovodstvu ali drugi evidenci v skladu s pred
pisi razliko v ceni iz 3. točke tega odloka za vse popisane 
količine sladkorja. Ta razlika se sme uporabljati v skladu s 
predpisi.

Imetniki obratovalnic prijavijo popisane količine slad
korja iz 1. točke tega odloka pristojnemu organu občine, na 
območju katere opravljajo dejavnost.

5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha veljati odlok o 
najvišjih cenah sladkorja (Uradni list SFRJ št. 17/87).

6. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu SFRJ.

E. p. št. 314 
Beograd, 11. septembra 1987

Zvezni izvršni svet

Podpredsednik: 
Janez Zemljarič I. r.

816.
Na podlagi 7. člena zakona o sistemu družbene kontrole 

cen (Uradni list SFRJ št. 64/84, 43/86 in 71/86) izdaja Zvezni 
izvršni svet v sodelovanju z izvršnimi sveti skupščin republik in 
izvršnima svetoma skupščin avtonomnih pokrajin

ODLOK
O SPREMEMBI ODLOKA O ZAŠČITNI CENI MLEKA ZA 

LETO 1987

1. V odloku o zaščitni ceni mleka za leto 1987 (Uradni list 
SFRJ št. 52/86, 33/87 in 42/87) se v 8. točki besedi: „30. sep
tembra” nadomestita z besedama: „12. septembra”.

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu SFRJ.

E. p. št. 312
Beograd, 11. septembra 1987

Zvezni izvršni svet

Podpredsednik:
Janez Zemljarič 1. r.

817.
Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o pri

ložnostnih kovancih (Uradni list SFRJ št. 35/80 in 4/85) izda
ja Svet guvernerjev

SKLEP
O PRODAJI PRILOŽNOSTNIH KOVANCEV, IZDANIH 

OB 200. OBLETNICI ROJSTVA VUKA STEFANOVIČA 
KARADŽIČA

1. Narodna banka Jugoslavije bo prodajala priložnostne 
kovance, izdane na podlagi odloka o izdaji priložnostnih ko
vancev ob 200. obletnici rojstva Vuka Stefanoviča Karadžiča 
(Uradni list SFRJ št. 28/87), neposredno in prek narodnih 
bank republik in narodnih bank avtonomnih pokrajin, pri nas 
in v tujini.

Narodna banka Jugoslavije sme prodajo iz prvega od
stavka te točke opravljati prek bank in drugih specializiranih 
organizacij.

2. Priložnostne kovance iz 1. točke tega sklepa bo Narod
na banka Jugoslavije dala v prodajo 15. septembra 1987.
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3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Urad
nem listu SFRJ.

O. št. 128
Beograd, 4. septembra 1987

Nadomešča predsednika Sveta 
guvernerjev: 

namestnik guvernerja 
Narodne banke Jugoslavije 
dr. Slobodan Stanojevič I. r.

818.
Na podlagi 2. točke 52. člena zakona o varstvu živali pred 

kužnimi boleznimi, ki ogrožajo vso državo (Uradni list SFRJ 
št. 43/86),izdaja predsednik Zveznega komiteja za kmetijstvo

ODREDBO
O PREPOVEDI UVOZA V SOCIALISTIČNO FEDERATIV
NO REPUBLIKO JUGOSLAVIJO IN TRANZITA ČEZ 
NJENO OZEMLJE ŽIVIH PARKLJARJEV (GOVED, 
OVAC, KOZ IN PRAŠIČEV) TER IZDELKOV IN SURO

VIN, KI IZVIRAJO OD TEH ŽIVALI, IZ REPUBLIKE 
ITALIJE

1. Da bi preprečili, da se v Socialistično federativno re
publiko Jugoslavijo zaneseta kužni bolezni slinavka in par
kljevka, se prepovedujeta uvoz iz Republike Italije, in sicer z 
območij Lombardia, Emilia Romagna, Toscana in Lazio, v So
cialistično federativno republiko Jugoslavijo in tranzit čez nje
no ozemlje naslednjih pošiljk:

1) živih parkljarjev (goved, ovac, koz in prašičev);

2) izdelkov, surovin in odpadkov parkljarjev razen toplot
no obdelanih mesnih konserv, surovih kož, nasoljenih z mor
sko soljo in obdelanih s kalcinirano sodo, če so bile tako obde
lane kože uskladiščene najmanj 30 dni v kraju, od koder so, in 
če v občini, od koder so, in v sosednjih občinah ni bilo slinav
ke in parkljevke zadnje tri mesece, nato toplotno obdelanega 
mastnega tkiva in volne, prane v alkalni raztopini pri vrednosti 
pH 10 z dodatkom №гС0з v količini od 1,5 do 2 g na liter in 
sušene v zračnem toku pri temperaturi 80 °C.

2. Na mejnih prehodih z Republiko Italijo je obvezna de
zinfekcija vseh prevoznih sredstev, uporabljenih za prevoz 
živali, izdelkov, surovin in odpadkov živalskega izvora, ki se 
prazna vračajo iz Republike Italije v Socialistično federativno 
republiko Jugoslavijo.

3. Z dnem, ko začne veljati ta odredba, neha veljati od
redba o postavitvi meje Socialistične federativne republike Ju
goslavije z Republiko Italijo pod stalno veterinarsko nadzor
stvo in izvajanju posameznih ukrepov v mejnih občinah zaradi 
preprečitve vnosa in širjenja kužnih bolezni slinavke in par
kljevke (Uradni list SFRJ št. 51/86, 56/86, 61/86 in 46/87).

4. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu SFRJ.

Št. 5761/1
Beograd, 1. septembra 1987

Predsednik
Zveznega komiteja za 

kmetijstvo:
 Sava Vujkov l.r.
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