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814. 

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 ЗА 

ЈАСТИВО РАСТИТЕЛНО МАСЛО 

1. Организациите , на здружен труд што произведува-
ат јастиво растително масло од соја, сончоглед и масло-
дајна репка можат цените на тоа масло да ги формираат 
така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа 
за: 

масло од 
сончоглед 

масло од соја 
и маслодајна 

репка 

1) сурово јастиво мас-
ло 

2) рафинирано јасти-
во масло: 
- во буриња и цис-

терни 
- во лимена и 

пластична амба-
лажа од 3 литри 
до 25 литри 

- во стаклени ши-
шиња од 1 литар 

- во пластични 
шишиња од 1 ли-
тар 

- во пластични 
шишиња од 3/4 
литар 

750,89 дин/kg 636,16 дин/kg 

895,64 дин/kg 758,79 дин/kg 

832,31 дин/1 705,12 дин/1 

904,69 дин/1 766,46 дик/1 

922,78 дин/1 781,79 дин/1 

705,67 дин/3/4 1 597,83 дин/3/4 1 

2. Цените на мешаните јастиви растителни масла од 
сончоглед, соја и маслодајна репка се формираат сразмер-
но на учеството на одделните видови јастиви растителни 
масла во тие мешаници, по цените на тие масла од точка 1 
на оваа одлука. 

3. Цените на маслото од точ. 1 и 2 на оваа одлука, 
при постојните услови на продажбата, важат како највисо-
ки продажни цени на производителите франко растоварна 
станица на купувачот. Во цената на рафинираното јастиво 
масло во пластични шишиња е засметана вредноста на 
амбалажата, а во цената на суровото јастиво. масло и на 
рафинираното јастиво растително масло во буриња и цис-

терни, во стаклени шишиња и во лимена и во пластична 
амбалажа од 3 литри до 25 литри не е засметана вредноста 
на амбалажата. На тие цени се засметува вредноста на ам-
блажата утврдена со прописите. 

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло, како и работните 
луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со сред-
ства на трудот во сопственост на граѓани (во натамошни-
от текст: иматели на дуќани) можат да ги зголемат постој-
ните цени на јастивото растително масло затечени на за-
лихи, и тоа за: 

масло од ѕ. 
сончоглед 

масло од coja 
и маслодајна 

репка 

1) сурово јастиво мас-
ло 

2) рафинирано јасти-
во масло: 
- во буриња и цис-

терни 
- во лимена и 

пластична амба-
лажа од 3 литри 
до 25 литри 

- во стаклени ши-
шиња од 1 литар 

- во пластични 
шишиња од 1 ли-
тар 

- во пластични 
шишиња од 3/4 
литар 

214,54 дин/kg 181,76 дин/kg 

255,90 дин/kg 216,89 дин/kg 

237,80 дин/1 

258,48 дин/1 

263,65 дин/1 

201,62 дин/3/4 1 

201,46 дин/1 

218,99 дин/1 

223,37 дин/1 

170,81 дин/3/4 1 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло и имателите на ду-
ќани можат во прометот на големо односно на мало, це-
ните на јастивото растително масло што се затечени на за-
лихи да ги зголемат така што на набавната цена ги засме-
туваат износите од став 1 на оваа точка. 

5. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на јастиво растително масло и имателите на ду-
ќани ќе ги попишат сите количини на залихи на јастиво 
растително масло од точка 1 на оваа одлика и на мешани 
масла од сончоглед, соја и маслодајна репка од точка 2 на 
оваа одлука затечени на 11 септември 1987 година, како и 
сите количини на тие масла што до тој ден на организаци-
ите на здружен труд и на имателите на дуќани им ги фак-
турирале производителите, односно добавувачите (стоки 
на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со п р ^ е т на јастиво растително масло и имателите на ду-
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ќани ќе ја пресметаат и евидентираат во своето книговод-
ство или друга евиденција, во согласност со прописите, 
разликата во цената од точка 4 став 1 на оваа одлука за си-
те попишани количини. Таа разлика може да се користи 
во согласност со прописите. 

. Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните 
количини на масло од точка 1 на оваа одлука и на мешани 
масла од точка 2 на оваа одлука на надлежниот орган на 
општината на чија територија ја вршат дејноста. 

6. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени за јастиво растително масло („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 17/87). 

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

Е. п. бр. 313 
11 септември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарнч, с. р. 

815. 

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 

ШЕЌЕРОТ 

1. Организациите на здружен труд што произведува-
ат шеќер можат цените на шеќерот да ги формираат така 
што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за: 

дин/kg 
1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 389,00 
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски 

начин од 1 kg и 2 kg 408,45 
3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg 513,50 
- во други пакувања, нето 1 kg 482,35 

2. Цените на шеќерот од точка 1 на оваа одлука важат 
како највисоки продажни цени на производителите фран-
ко натоварено во вагон, брод или шлеп на најблиската на-
товарна станица на производителот или франко натоваре-
но во фабриката, вклучувајќи ги и трошоците за пакување 
и амбалажа. 

3. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и работните луѓе што самостојно 
вршат дејност со личен труд со средства на трудот во соп-
ственост на граѓани што се занимаваат со промет (во на-
тамошниот ^кст : иматели на дуќани) можат постојните 
цени на шеќерот затечени на залихи да ги зголемат, и тоа 
за: 

дин/kg 
1) шеќер во кристал, пакување од 50 kg 94,00 
2) шеќер во кристал, пакуван на индустриски 

начин, од 1 kg и 2 kg 98,75 
3) шеќер во коцки: 

- пакуван во тврда амбалажа, нето 1 kg 124,15 
- во други пакувања, нето 1 kg - . 116,60 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани можат во про-
метот на големо, односно на мало, цените на шеќерот што 
е затечен на залихи да ги зголемат така што на набавната 
цена ги засметуваат износите од став 1 на оваа точка. 

4. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ги попишат 
сите количини на залихи на шеќер од точка 1 на оваа одлу-
ка затечени на 11 септември 1987 година и сите количини 
на тој шеќер што до тој ден на организациите на здружен 
труд што се занимаваат со промет на шеќер и на иматели-
те на дуќани им ги фактурирале производителите односно 
добавувачите (стоки на пат). 

Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на шеќер и имателите на дуќани ќе ја пресмета-
ат и евидентираат во своето книговодство или друга еви-
денција, во согласност со прописите, разликата во цената 
од точка 3 на оваа одлука, за сите попишани количини ше-
ќер. Таа разлика може да се користи во согласност со про-
писите. 

Имателите на дуќани ќе му ги пријават попишаните 
количини на шеќер од точка 1 на оваа одлука на над-
лежниот орган на општината на чија територија ја вршат 
дејноста. 

5. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за определување на највисо-
ките цени на шеќерот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 
17/87). 

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

Е.п. бр. 314 
П септември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез, Земљарич, с.р. 

816. 

Врз основа на член 7 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените („Службен лист на 
СФРЈ“, бр. 64/84,43/86 и1,11/86), во соработка со извршни-
те совети на собранијата на републиките и извршните со-
вети на собранијата на автономните покраини, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАШТИТНАТА ЦЕНА 

ЗА МЛЕКО ЗА 1987 ГОДИНА 

1. Во Одлуката за заштитната цена за млеко за 1987 
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година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/86, 33/87 и 
42/87), во точка 7 зборовите: „30 септември“ се заменува-
ат со зборовите: „12 септември“. 

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

818. 

Врз основа на член 52 точка 2 од Законот за заштита 
на животните од заразни болести што ја загрозуваат цела-
та земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседате-
лот на Сојузниот комитет за земјоделство издава 

Е.п. бр. 312 
П септември 1987 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Јанез Земљарич, с.р. 

817. 

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за пригодни 
ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 4/85), 
Советот на гувернерите донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ КОВАНИ ПАРИ ИЗ-
ДАДЕНИ ПО ПОВОД 200-ГОДИШ1ЈИНАТА ОД РАЃА-

ЊЕТО НА ВУК СТЕФАНОВИЌ КАРАЏИЌ 

1. Народната банка на Југославија ќе врши продажба 
на пригодни ковани пари издадени врз основа на Одлука-
та за издавање на пригодни ковани пари по повод 200-го-
дишниката од раѓањето на Вук Стефановиќ Караџиќ 
(„Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/87) непосредно и преку 
народните банки на републиките и народните банки на ав-
тономните покраини, во земјата и во странство. 

Народната банка на Југославија може продажбата од 
став 1 на оваа точка даја врши преку банки и други специ-
јализирани организации. 

2. Пригодните ковани пари од точка 1 на оваа одлука 
Народната банка на Југославија ќе ги пушти во продажба 
на 15 септември 1985 година. 

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

О. бр. 128 
4 септември 1987 година 
Белград 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И ПРОВОЗ 
ПРЕКУ ТЕРИТОРИЈАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ-
ДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА НА ЖИВИ 
ЧАПУНКАРИ (ГОВЕДА, ОВЦИ, КОЗИ И СВИЊИ) И 
ПРОИЗВОДИ И СУРОВИНИ СО ПОТЕКЛО ОД ТИЕ 

ЖИВОТНИ ОД РЕПУБЛИКА ИТАЛИЈА 

1. Заради спречување на внесување во Социјалистич-
ка Федеративна Република Југославија на заразни болести 
лигавка и шап, се забранува увоз од Република Италија, и 
тоа од областите Ломбардија, Емилија Ромања, Тоскана и 
Лацио во Социјалистичка Федеративна Република Југо-
славија и провоз преку територијата на Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија на следните пратки: 

1) на живи чапункари (говеда, овци, кози и свињи); 

2) производи, суровини и отпадоци од чапункари, ос-
вен термички обработени конзерви од месо, сурови кожи 
солени со морска сол и третирани со калцинирана сода 
ако така обработените кожи биле лагерирани најмалку 30 
дена во местото на потеклото и ако во општината на по-
теклото на кожи во соседните општини немало лигавка и 
шап за последните три месеци, термички обработено мас-
но ткиво и волна перена во алкален воден раствор при 
вредност од рН 10, со додаток на ИагСОз во количина од 
1,5-2 g на литар и сушени во воздушна струја при темпера-
тура од 80 0С. 

2. На граничните премини спрема Република Италија 
е задолжителна дезинфекција на сите превозни средства 
користени за превоз на животни, производи, суровини и 
отпадоци од животинско потекло, што се враќаат празни 
од Република Италија во Социјалистичка Федеративна Ре-
публика Југославија. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за ставање на границата на 
Социјалистичка Федеративна Република Југославија спре-
ма Република Италија под постојанен ветеринарски над-
зор и спроведување на одделни мерки во граничните оп-
штини заради спречување на внесување и ширење на за-
разни болести лигавка и шап („Службен лист на СФРЈ“, 
бр. 51/86, 56/86, 61/86 и 46/87). 

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

Бр. 5761/1 
1 септември 1987 година 
Белград 

Го заменува претседателот на 
Советот на гувернерит,е 

заменик на гувернерот на 
Народната банка на Југославија, 

д-р Слободан Станоевиќ, с. р. 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

земјоделство, 
Сава Вујков, с. р. 
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С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 

814. Одлука за определување на највисоките цени 
за јастиво растително масло 1445 

815. Одлука за определување на највисоките цени 
на шеќерот 1446 

816. Одлука за измена на Одлуката за заштитната 
цена за млеко за 1987 година 1446 

Страна 

817. Одлука за продажба на пригодни ковани пари 
издадени по повод 200-годишнината од раѓа-
њето на Вук Стефановиќ Караџиќ 1446 

818. Наредба за забрана на увоз во Социјалистичка 
Федеративна Република Југославија и провоз 
преку територијата на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија на живи чапун-
кари (говеда, овци, кози и свињи) и производи 
и суровини со потекло од тие животни од Ре-
публика Италија 1447 

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, 
Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах. 226. - Директор и главен и одговорен уредник ВЕЉКО ТАДИЌ. - Уредник КРСТЕ 
ПЕТРЕСКИ, тел. 650-155 лок. 35. - Печати: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федератив-

на Република Југославија, Белград, Јована Ристика бр. 1. 


