
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

»L'KADNI I-IST SKKJ« izhaja » srbsko 
hrvatski oziroma hrvatskosrbskt. slo- 
vetiski, makedonski »Ihanskt in ma- 
džnrskl l2rta.ll - Oglasi po ceniku 
— Zlro rafun pri Službi rtružbpnega 

knjigovodstva 60802-603-1123 

Četrtek, 21. junija 1973. 

BEOGRAD 

ŠTEVILKA 35. LETO XXIX. 

Cena te številke Je 6 dinarjev. — Na- 
ročnina za leto 1973 znaša 270 dinarjev — 
Uredništvo. Beograd, ul lovana Kistica 
št. I, Poštni predal 228. - Tplefnnii 
centrala 650 155; uredništvo 651 8*5; na- 
ročninska služba 651-732; koniprcla'nl 

sektor 651 671; tele* 11756 

432. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena, v zvezi z 
drugim odstavkom 23. člena zakona o družbeni kon- 
troli cen (»Uradn; list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

UREDBO 

O SPREMEMBI UREDBE O NAČINU IN POSTOPKU 
PRI SKLEPANJU SPORAZUMOV O SPREMEMBI 
ZADRŽANIH CEN ZA PROIZVODE IN STORITVE 

1. člen 
V prvem odstavku 5 člena uredbe o načinu in po- 

stopku pri sklepanju sporazumov o spremembi zadrža- 
nih cen za proizvode in storitve (»Uradni list SFRJ« 
št. 26/72 in 21/73) se točka 4a spremeni in se glasi: 

»4) za zdravila domačega izdelka — proizvajalci, 
za uvožena zdravila pa trgovska podjetja, ki se ukvar- 
jajo s prometom zdravil na debelo (uvozniki). Zveza 
skupnosti zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije in 
Zveza skupnosti zdravstvenih delovnih organizacij 
Jugoslavije;«. 

2. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 173. 
Beograd, 13. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedič s. r. 

433. 

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena "zakona o 
otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Ju- 
goslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 
54/67 in 24/71) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O STOPNJI PRISPEVKA ZA OTROŠKI DODATEK 
VOJAŠKIH OSEB V AKTIVNI SLUŽBI JUGOSLO- 

VANSKE LJUDSKE ARMADE ZA LETO 1973 

1. Stopnja prispevka za otroški dodatek vojaških" 
oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armada 
za leto 1973 znaša iVo od osnove za obračunavanje pri- 
spevka iz drugega odstavka 40. člena zakona o otroš- 
kem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslo- 
vanske ljudske armade. 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 174. 
Beograd, 14. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

434. 

Na podlagi 4. točke ustavnega amandmaja 
ХХХУШ v zvezi s 27. členom zakona o službi druž- 
benega knjigovodstva (»Uradni list SFRJ« št. 5/72, 
23/72, 33/72, 39/72, 55/72, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 

O NAČINU PLAČEVANJA CARINE IN DRUGIH 
DAVŠČIN PRI UVOZU SPECIFIČNE OPREME ZA 

NOVE INDUSTRIJSKE ZMOGLJIVOSTI 

1. Organizacije združenega dela lahko dvignejo v 
tem odloku določeno opremo, ki je pod carinskim nad- 
zorstvom, če poravnajo carino in druge uvozne davšči- 
ne (v nadaljnjem besedilu: carina) s tem, da izdajo 
blanko menico, ob pogojih iz tega odloka. 

2. Vplačilo carine po tem odloku se nanaša na uvoz 
specifične opreme, ki se carini po stopnjah iz posebnih 
odločb o carinskih kontingentih, s katerimi je znižana 
carinska stopnja za uvoz omenjene specifične opreme 
in nujnih konstrukcijskih elementov zanjo (v nadalj- 
njem besedilu: oprema), namenjenih za zgraditev novih 
zmogljivosti v tehle panogah: 

1) proizvodnja električne energije, pridobivanje 
premoga, nafte in naravnega plina ter proizvodnja ce- 
menta; 

2) gradnja naftovodov in plinovodov; 
3) proizvodnja neželeznih kovin in pridobivanje 

rude neželeznih kovin; 
4) lesna industrija (proizvodnja oplemenitenih in 

ncoplemenitenih plošč, ivernih plošč, lesonita in veza- 
nih plošč); 

5) proizvodnja celuloze; 
6) proizvodnja osnovnih kemičnih proizvodov, sin- 

tetičnih in umetnih vlaken in mas ter proizvodnja 
farmacevtskih surovin; 

7) pridobivanje železa in jekla, proizvodnja valja- 
nih in vlečenih proizvodov iz železa in jekla ter prido- 
bivanje železove rude in koksa. 

3. Plačevanje carine po tem odloku prihaja v poš- 
tev tudi pri opremi, ki se uvozi v okviru odobrenega 
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programa za-modernizacijo jugoslovanskih železnic, če 
se uvaža po posebnih odločbah o carinskih kontingen- 
tih za tak uvoz. 

4. Z novimi zmogljivostmi so mišljene po tem od- 
loku nove temeljne organizacije združenega dela, ki po 
končanem investicijskem vlaganju prvič začno s pro- 
dukcijskim procesom, oziroma sedanje temeljne organi- 
zacije združenega dela, ki razširjajo svoje sedanje 
zmogljivosti ustrezno dovoljenemu investicijskemu pro- 
gramu najmanj za eno tretjino. 

5. Blanko menica za plačilo carine za vsako posa- 
mezno uvozno carinsko deklaracijo se sme izdati ob 
tehle pogojih: 

1) da se oprema uvozi na podlagi odobrenega in- 
vesticijskega programa za gradnjo novih ali rekon- 
strukcijo sedanjih zmogljivosti v panogah iz 2. točke 
tega odloka, oziroma da se uvozi v okviru odobrenega 
programa za modernizacijo jugoslovanskih železnic iz 
3. točke tega odloka; 

2) da se oprema uvozi najpozneje do 31. decem- 
bra 1975; 

3) da je blanko menico akceptirala banka, po kateri 
se financira investicijski program, za katerega se uva- 
ža oprema. O tem, da so izpolnjeni pogoji iz 4. točke 
tega odloka izda banka potrdilo, ki je dokaz v carin- 
skem postopku. 

6. Rok za plačilo deponiranih akceptiranih menic 
zapade prvega dne šestega meseca po začetku obrato- 
vanja objekta. Z začetkom obratovanja objekta je miš- 
ljen začetek obratovanja posamezne produkcijske faze 
ali produkcijske enote iz investicijskega programa (5. 
točka pod 1), ki lahko proizvaja tržni proizvod ali 
proizvode, ki se lahko uporabljajo v nadaljnji prede- 
lavi. Ta rok ne sme biti daljši kot 36 mesecev od dne- 
va uvoza. 

7. Carinarnica, ki obračuna carino, mora voditi 
evidenco o uvoženi opremi in o znesku carine, ki 
je plačana z menico. 

Evidenca o olačanem znesku carine se vodi pose- 
bej za vsako republiko oziroma avtonomno pokrajino 
po sedežu organizacije združenega dela, ki plača ca- 
rino. 

8. Akceptirane menice izroči carinarnica skupaj z 
enim izvodom uvozne carinske deklaracije pristojni 
službi družbenega knjigovodstva, ki izvršuje proračun 
federacije. 

9. Ta odlok prihaja v poštev za vse zadeve, ki niso 
končane s pravnomočno odločbo. 

10. Navodilo k temu odloku predpiše po potrebi 
zvezni sekretar za finance. 

11. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 176. 
Beograd, 14. junija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

435. 

Na podlagi drugega odstavka 45. člena zakona o 
prehajanju čez državno mejo in gibanju v mejnem 
pasu (»Uradni list SFRJ« št. 6/73) predpisuje zvezni 
sekretar za notranje zadeve v soglasju z zveznim se- 
kretarjem za narodno obrambo in zveznim sekretarjem 
za zunanje zadeve 

PRAVILNIK 

O UGOTAVLJANJU IN REŠEVANJU MEJNIH INCI- 
DENTOV IN DRUGIH KRŠITEV NEDOTAKLJIVOSTI 

DRŽAVNE MEJE 

I. Organi, ki ugotavljajo in rešujejo mejne incidente, 
in druge kršitve nedotakljivosti meje 

1. člen 
Mejne incidente in druge kršitve nedotakljivosti 

meje ugotavljajo pristojni organi za notranje zadeve 
v sodelovanju s pristojnimi mejnimi vojaškimi enotami 
(v-nadaljnjem besedilu: organi za ugotavljanje mejnih 
incidentov), če ni v mednarodni pogodbi drugače do- 
ločeno. 

Mejne incidente in druge kršitve nedotakljivosti 
meje rešujejo mešane komisije, določene z mednarodno 
pogodbo, in Zvezni sekretariat za zunanje zadeve. 

Kadar so mešane komisije, sodelujejo organi za 
ugotavljanje mejnih incidentov z jugoslovanskimi pred- 
stavniki v taki komisiji. 

2. člen 
Mešane komisije za reševanje mejnih incidentov 

in drugih kršitev nedotakljivosti meje (v nadaljnjem 
besedilu: mešane komisije) so krajevne in glavne. 

Jugoslovanske predstavnike v krajevnih mešanih' 
komisijah imenuje na predlog pristojnega republiške- 
ga oziroma pokrajinskega organa za notranje zadeve 
zvezni sekretar za notranje zadeve v soglasju z zvez- 
nim sekretarjem za narodno obrambo. 

Jugoslovanske predstavnike v glavnih mešanili 
komisijah imenuje zvezni sekretar za zunanje zadeve 
v soglasju z zveznim sekretarjem za narodno obrambo 
in zveznim sekretarjem za notranje zadeve. 

3. člen 

Organi za ugotavljanje mejnih incidentov lahko 
pritegnejo k ugotavljanju in reševanju mejnih inci- 
dentov in drugih kršitev nedotakljivosti meje strokov- 
njake drugih državnih organov, organizacij združenega 
dela ali drugih organizacij. 

4. člen 

Organi za ugotavljanje mejnih incidentov in dru- 
gih kršitev nedotakljivosti meje morajo voditi evidenco 
o mejnih incidentih in drugih kršitvah nedotakljivosti 
meje, ki vsebuje: dan, uro in kraj mejnega incidenta 
ali druge kršitve nedotakljivosti meje; vrsto mejnega 
incidenta ali druge kršitve nedotakljivosti meje; ime 
storilca incidenta; nastale posledice; način reševanja 
incidenta in kako je bil rešen. 
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II. Ugotavljanje mejnih incidentov in drugih kršitev 
nedotakljivosti meje 

5. člen 
Z mejnim incidentom in drugo kršitvijo nedotak- 

ljivosti meje je mišljena kršitev nedotakljivosti jugo- 
slovanske državne meje, zlasti pa streljanje čez držav- 
no mejo s strelnim orožjem ali pomerjanje z njim na 
pripadnika organov, ki skrbijo za varnost meje, ali na 
občana sosedne države; kršitev nedotakljivosti zračnega 
prostora; kršitev nedotakljivosti teritorialnega morja 
in mejnih voda na rekah in jezerih; osvetljevanje 
ozemlja sosedne države; povzročanje požara na meji 
ali njegovo naklepno širjenje z enega ozemlja na dru- 
go; premikanje, poškodovanje ali uničenje mejnih 
znamenj. 

6. člen 
Organi za ugotavljanje mejnih incidentov morajo 

ugotoviti okoliščine in vzroke mejnega incidenta ali 
druge kršitve nedotakljivosti meje ter posledice, ki s 
tem v zvezi nastanejo, tako, kot to določa ta pra- 
vilnik. 

Postopek pri ugotavljanju mejnih incidentov in 
drugih kršitev nedotakljivosti msja obsega: odhod na 
sam kraj, zavarovanje sledov in drugih materialnih 
dokazov, sestavitev zapisnika in druge ukrepe, ki so 
potrebni, da se ugotovi materialna resnica. 

7. člen 
Delavci organov za notranje zadeve in pripadniki 

mejnih vojaških enot morajo takoj, ko vidijo ali zve- 
do, da je bilo storjeno kakšno dejanje iz 5. člena tega 
pravilnika, obvestiti organ za notranje zadeve občine, 
v kateri se je to zgodilo, in ukreniti, kar je treba, da 
zavarujejo sledove dejanja in druge materialne do- 
kaze. 

Obvestilo iz prvega odstavka tega člena mora na- 
vajati dan in uro mejnega incidenta ali druge kršitve 
nedotakljivosti meje; kako, s čim in kje je bil inci- 
dent storjen; težo mejnega incidenta ali druge kršitve 
nedotakljivosti meje ter drugo, kar je bilo pri tem 
opaženo. 

Ce pride do mejnega incidenta ali druge kršitve 
nedotakljivosti meje v zraku, je-treba v obvestilu na- 
vesti dan, uro in kraj mejnega incidenta ali druge 
kršitve nedotakljivosti meje, opaženo vrsto in označbo 
zrakoplova, smer in višino leta, globino in širino 
kršitve nedotakljivosti jugoslovanskega zračnega pro- 
stora, meteorološke razmere, kraj, s katerega je bil opa- 
žen, ter uro, ko je zrakoplov zapustil jugoslovanski 
zračni prostor, in smer, v katero je odletel. 

8. člen 
O kršitvi nedotakljivosti zračnega prostora, ki jo 

stori zrakoplov s tem, da zapusti zračno pot ali mejni 
koridor, ali o kakršnikoli drugi kršitvi nedotakljivosti 
zračnega prostora mora služba kontrole letenja takoj, 
ko to vidi ali za to zve, obvestiti zvezni upravni organ, 
ki je pristojen za varnost zračne plovbe. 

Ko prejme obvestilo iz prvega odstavka tega čle- 
na, ugotovi zvezni za varnost zračne plovbe pristojni 

upravni organ dejstva v zvezi s kršitvijo nedotaklji- 
vosti zračnega prostora in obvesti o tem Zvezni sekre- 
tariat za notranje zadeve. 

9. člen 
Ce gre za mejni incident ali drugo kršitev nedo- 

takljivosti meje na teritorialnem morju ali v mejnih 
vodah na rekah in jezerih Jugoslavije, je treba v ob- 
vestilu iz prvega odstavka 7. člena tega pravilnika na- 
vesti dan in uro kršitve nedotakljivosti teritorialnega 
morja oziroma mejnih voda, vrsto plovila, njegov po- 
ložaj in smer, meteorološke razmere ter druge okoli- 
ščine, ki so potrebne, da se ugotovi kršitev. 

10. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve, na katerega 

območju je prišlo do mejnega incidenta ali druge krši- 
tve nedotakljivosti meje, mora takoj, ko prejme obve- 
stilo ali sam za to zve, stopiti v zvezo s pristojno mej- 
no vojaško enoto in jugoslovanskimi predstavniki v 
krajevni mešani komisiji, skupaj z njima opraviti ogled 
ter zbrati dokaze, ki so potrebni za ugotovitev mej- 
nega incidenta ali druge kršitve nedotakljivosti meje 
in nastalih posledic. 

Ogled je obvezen, kadar ima mejni incident ali 
druga kršitev nedotakljivosti meje za posledico smrt 
ali telesno poškodbo kakšnega človeka ali kadar je 
poškodovano družbeno premoženje ali premoženje ob- 
čanov. 

11. člen 
Pristojni organ za notranje zadeve, na katerega 

območju je prišlo do mejnega incidenta ali druge krši- 
tve nedotakljivosti meje, mora o tem takoj obvestiti 
republiški oziroma pokrajinski organ za notranjo za- 
deve. 

Ko prejme obvestilo iz prvega odstavka tega čle- 
na, se mora republiški oziroma pokrajinski organ za 
notranje zadeve po potrebi prepričati o dejstvih in o 
mejnem incidentu ali o drugi kršitvi nedotakljivosti 
meje in o tem takoj obvestiti Zvezni sekretariat za 
notranje zadeve. 

12. člen 
Uradne osebe, ki opravijo ogled in ugotovijo mej- 

ni incident ali drugo kršitev nedotakljivosti meje mo- 
rajo sestaviti zapisnik o ogledu, če rekonstruirajo do- 
godek, pa tudi zapisnik o rekonstrukciji dogodka, na- 
praviti skico in fotografijo objekta, zaslišati priče, zbra- 
ti izvide in mnenja izvedencev in na samem kraju naj- 
dene predmete, ki utegnejo biti pomembni za ugotovi- 
tev mejnega incidenta ali druge kršitve nedotaklji- 
vosti meje. 

13. člen 
V zapisnik o ogledu je treba zapisati vsa dejstva 

v zvezi z mejnim incidentom ali drugo kršitvijo ne- 
dotakljivosti meje ter okoliščine, v katerih je do tega 
prišlo. 

Zapisnik o ogledu ima uvodni in opisni del. 
Uvodni del zapisnika o ogledu mora navajati: 

organ, imena uradnih oseb, ki so opravile ogled, kraj 
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in datum ogleda in vrsto mejnega incidenta ali druge 
kršitve nedotakljivosti meje. 

Opisni del zapisnika o ogledu mejnega incidenta 
ali druge kršitve nedotakljivosti meje mora navajati: 
izčrpen opis incidenta oziroma kršitve, lego in kraj, 
način in čas storitve, opis predmeta, s katerim je bil 
storjen, opis razporeditve in lege objekta, na katerem 
je bil storjen; podatke o osebah, ki so pri tem sodelo- 
vale ter posledice, ki so zaradi tega nastale. 

Ce ima mejni incident ali druga kršitev nedotak- 
ljivosti meje za posledico smrt ali telesno poškodbo 
kakšnega človeka, ^e treba v zapisniku navesti tele 
podatke; 

1) če je posledica smrt: vzrok smrti, lega trupla in 
opis ran na njem, opis obleke in obutve ubitega, kraj, 
s katerega se je streljalo, kdaj je nastopila smrt, ali 
bi človek mogel ostati živ, če bi bil pravočasno dobil 
zdravniško pomoč, ali so bile poškodbe na truplu poz- 
neje prizadejane, in opis predmetov, najdenih pri 
ubitem; 

2) če je posledica hujša telesna poškodba: kam je 
ranjen, v kakšnem stanju je, kam je prenesen, stop- 
njo življenjske nevarnosti in rok, ki je potreben za 
zdravljenje. N, 

Zapisnik o ogledu podpiše uradna oseba, ki vodi 
©gled. 

Ce je pri ogledu sodeloval jugoslovanski predstav- 
nik v mešani komisiji podpiše zapisnik tudi on. 

14. člen 
Ce je treba kraj, kjer je prišlo do mejnega inci- 

denta ali do druge kršitve nedotakljivosti meje, foto- 
grafirati, ga je treba posneti tako, da fotografija na- 
tančno prikazuje objekte in predmete, na katerih so 
sledovi in drugi dokazi v zvezi z incidentom oziroma 
kršitvijo. 

Na skici ali risbi kraja, na katerem je prišlo do 
incidenta ali kršitve, morajo biti prikazani in opisani 
objekti in predmeti, imenovan skicirani prostor in oz- 
načene strani neba; poleg tega mora imeti skica ozi- 
roma risba merilo, legendo, kraj in datum izdelave 
skice oziroma risbe ter podpis tistega, ki jo je iz- 
delal. 

15. člen 
Ce je treba pozneje ugotoviti posamezna dejstva 

in okoliščine, v katerih je prišlo do mejnega incidenta 
ali druge kršitve nedotakljivosti meje, ali če to zahteva 
predstavnik tuje države v mešani komisiji, se lahko 
incident ali kršitev rekonstruira. 

Zapisnik o rekonstrukciji dogodka mora navajati 
okoliščine, v katerih je prišlo do incidenta ali kršitve. 
Zapisnik podpiše uradna oseba, ki vodi rekonstrukcijo 
dogodka. 

16. člen 
Pri ogledu, ki ga opravi, da ugotovi mejni inci- 

dent ali drugo kršitev nedotakljivosti meje, mora urad- 
na oseba ugotoviti, ali je bila zaradi incidenta ali kr- 
šitve prizadejana družbenemu premoženju ali premo- 
ženju občanov materialna škoda. 

Materialno škodo oceni strokovna komisija; njene 
člane imenuje pristojni organ za notranje zadeve. 

17. člen 
Ce tuje plovilo napravi mejni incident ali kako 

drugače prekrši nedotakljivost meje na teritorialnem 
morju ali mejnih vodah na rekah in jezerih Jugosla- 
vije, mora organ za ugotavljanje mejnih incidentov 
ugotoviti značaj kršitve m istovetnost tujega plovila, 

pregledati plovilo in posadko in o tem sestaviti za- 
pisnik. 

V zapisniku morajo biti navedeni ime in pripad- 
nost plovila, poveljnikovo ime in priimek, število čla- 
nov posadke in njihov seznam, natančne pozicije, na 
katerih je bilo plovilo opaženo in ustavljeno, razloge 
in način ustavitve, meteorološke razmere, v katerih 
je plovilo plulo, ter druge okoliščine, ki so pomembne 
za ugotovitev kršitve nedotakljivosti teritorialnega 
morja oziroma mejnih voda na rekah in jezerih Jugo- 
slavije. Zapisniku je treba priložiti izpisek iz ladij- 
skega dnevnika patrolnega čolna in risbo iz pomor- 
skega zemljevida, v kateri so natančno vrisane po- 
zicije, kje je bilo plovilo prestreženo in ustavljeno. 

Zapisnik podpišeta poveljnik patrolnega čolna in 
poveljnik tujega plovila. Ce ga poveljnik tujega plo- 

^vila noče podpisati, zapiše poveljnik patrolnega čolna 
o tem zaznamek in ga priloži zapisniku. 

18. člen 
Tujo vojno ladjo ali ladjo v javni službi, ki pre- 

krši jugoslovanske predpise o teritorialnem morju ali 
mejnih vodah na rekah in.jezerih Jugoslavije in velja 
njen prehod za nevarnega, opozori poveljnik patrol- 
nega čolna, naj zapusti teritorialno morje oziroma 
mejne vode na rekah in jezerih. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena mora 
sestaviti poveljnik patrolnega čolna zapisnik; v njem 
navede uro, ko je tuja ladja zaplula v jugoslovansko 
teritorialno morje oziroma v jugoslovanske mejne vo- 
de, na rekah in jezerih, njen zemljepisni položaj, nje- 
no kategorijo in državno pripadnost, smer. v kateri je 
plula, signale, ki so ji bili poslani s patrolnega čolna, 
in odgovore, ki jih je dobil, koliko časa se je tuja 
ladja mudila v teritorialnem morju ali mejnih vodah 
ter druge okoliščine, ki so pomembne za ugotovitev 
kršitve nedotakljivosti meje. Zapisniku priloži vselej 
tudi izpisek iz dnevnika patrolnega čolna. 

19. člen 
Ce predstavniki sosedne države javijo, da je z ju- 

goslovanske strani prišlo do mejnega incidenta ali dru- 
ge kršitve nedotakljivosti meje sosedne države, ali se 
kako drugače zve za tak incident ali kršitev, mora pri- 
stojni organ za notranje zadeve preveriti dobljeno spo- 
ročilo ali vest in nato skupaj s pristojno mejno vojaško 
enoto in jugoslovanskimi predstavniki v krajevni me- 
šani komisiji ravnati po prvem odstavku 11. člena te- 
ga pravilnika. 

20. člen 
Ce mednarodna pogodba ne določa, da se ustano- 

vijo mešane komisije, morajo uradne osebe, ki so opra- 
vile ogled in zbrale drugo dokumentacijo o mejnem 
incidentu ali drugi kršitvi nedotakljivosti meje, poslati 
vso dokumentacijo republiškemu oziroma pokrajinske- 
mu organu za notranje zadeve. Ta jo takoj posije Zvez- 
nemu sekretariatu za notranje zadeve. 

Ce so ustanovljene mešane komisije, pošljejo urad- 
ne osebe dokumentacijo iz prvega odstavka tega člena 
jugoslovanskim predstavnikom v krajevni mešani ko- 
misiji. 

Ko končajo postopek v zvezi z ugotavljanjem mej- 
nega incidenta ali druge kršitve nedotakljivosti meje, 
pošljejo jugoslovanski predstavniki v krajevni mešani 
komisiji dokumentacijo o mejnem incidentu ali drugi 
kršitvi nedotakljivosti meje Zveznemu sekretariatu za 
notranje zadeve in Zveznemu sekretariatu za narodno 
obrambo. 
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21. 61en 
Ce organ za ugotavljanje mejnih incidentov pri 

zbiranju dokazov ugotovi, da ima mejni incident ali 
druga kršitev nedotakljivosti meje tudi znake kazni- 
vega dejanja, ki se uradno preganja, mora ravnati po 
določbah zakonika o kazenskem postopku. 

22. člen 
Ce Zvezni sekretariat za notranje zadeve oziroma 

republiški ali pokrajinski organ za notranje zadeva 
spozna, da dejansko stanje v zvezi z mejnim inciden- 
tom ali drugo kršitvijo nedotakljivosti meje ni dovolj 
ugotovljeno ali da potrebuje dopolnilna pojasnila, lah- 
ko zahteva od pristojnega občinskega organa za no- 
tranje zadeve, naj znova' preišče dejansko stanje in 
zbere nove dokaze. 

III. Reševanje mejnih incidentov in drugih kršitev 
nedotakljivosti meje 

23. člen 
Mešane komisije rešujejo mejne incidente in dru- 

ge kršitve nedotakljivosti meje tako, kot to določa 
mednarodna pogodba o ugotavljanju in reševanju, mej- 
nih incidentov in drugih kršitev nedotakljivosti meje. 

Ce v mednarodni pogodbi niso predvidene mešane 
komisije, rešuje mejne incidente in druge kršitve ne- 
dotakljivosti meje po diplomatski poti Zvezni sekreta- 
riat za zunanje zadeve na predlog Zveznega sekreta- 
riata za notranje zadeve. O izidu reševanja mejnega 
incidenta ali druge kršitve nedotakljivosti meje ob- 
vesti Zvezni sekretariat za zunanje zadeve Zvezni se- 
kretariat za notranje zadeve. 

24. člen 
Z mejnim incidentom ali drugo kršitvijo nedotak- 

ljivosti meje prizadejana materialna škoda ter odškod- 
nina se določita tako, kot to določa mednarodna po- 
godba. 

Ce v mednarodni pogodbi ni določeno, kako se 
ugotavlja materialna škoda in določa odškodnina, je 
treba dokumentacijo, ki se nanaša na ugotovitev ško- 
de, poslati po Zveznem sekretariatu za notranje zade- 
ve Zveznemu sekretariatu za zunanje^ zadeve, da ure- 
di vprašanje odškodnine po diplomatski poti. 

25. člen 
Kadar gre za premikanje, poškodbo ali uničenje 

mejnih znamenj ali za spremembo toka mejne reke, 
po kateri teče meja, obvesti organ za ugotavljanje mej- 
nih incidentov o tem Zvezni sekretariat za narodno 
obrambo, ta pa Zvezni sekretariat za zunanje zadeve. 

IV. Kazni 

26, člen 
Z denarno kaznijo do 1.000 dinarjev se kaznuje 

za prekršek organizacija združenega dela ali druga 
pravna oseba; 

1) ki njen zrakoplov prekrši nedotakljivost zrač- 
nega prostora druge države; 

\ 
2) ki njeno plovilo prekrši nedotakljivost teritori- 

alnih voda druge države; 
3) ki ne ukrene ničesar, da prepreči mejni inci- 

dent ali drugo kršitev nedotakljivosti meje po svojih 
delavcih. 

27. člen 
Z denarno kaznijo do 500 dinarjev se kaznuje za 

prekršek: 

1) kdor s strelnim orožjem strelja ali pomeri na 
pripadnika organov, ki skrbijo za varnost meje, ali na 
občana sosedne države; 

2) poveljnik zrakoplova oziroma druga odgovorna 
oseba, ki z zrakoplovom prekrši nedotakljivost zrač- 
nega prostora druge države; 

3) poveljnik plovila oziroma druga odgovorna ose- 
ba, ki s plovilom prekrši nedotakljivost teritorialnih 
voda druge države; 

4) kdor prekorači državno mejo in s tem prekrši 
nedotakljivost ozemlja, ali pa teritorialnih ali mejnih 
voda sosedne države; 

5) kdoj- povzroči na meji požar ali ga naklepno 
razširi z jugoslovanskega' ozemlja na ozemlje druge 
države; 

6) kdor premakne, poškoduje ali uniči mejno zna- 
menje; 

7) kdor povzroči mejni incident ali drugo kršitev 
nedotakljivosti meje. 

V. Končna določba 

28. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ k. 

P-št. 28-1-3/19, 
Beograd, 4, maja 1973. 

Zvezni sekretar za 
notranje zadeve: 

Luka 15 a novic s. r." 

436. 

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 65. člena 
zakona o prehajanju čez državno mejo in gibanju v 
mejnem pasu (»Uradni list SFRJ« št. 6/73) predpisuje 
zvezni sekretar za notranje zadeve v soglasju z zvez- 
nim sekretarjem za narodno obrambo 

PRAVILNIK 

O KONTROLI PREHAJANJA CEZ DRŽAVNO MEJO 
IN O GIBANJU, MUDITVI, NASELJEVANJU, LOVU 

IN RIBOLOVU V MEJNEM PASU 

1. Kontrola prehajanja сег državno mejo 

1. člen 
Kontrola prehajanja čez državno mejo se opravi 

takoj po prihodu prevoznega sredstva oziroma potnika 
na mejni prehod. Ce je treba se lahko opravi kontrola 
v samem prevoznem sredstvu ali na drugem določe- 
nem kraju mejnega prehoda. 

Kontrola prehajanja državne meje se opravi med- 
tem, ko se prevozno sredstvo redno mudi na mejnem 
prehodu, izjemoma pa se lahko opravi v vlakih, zra- 
koplovih, na morskih in rečnih plovilih v mednarod- 
nem prometu tudi izven mejnega prehoda. 

Kontrolo prehajanja državne meje opravljajo or- 
gani za notranje zadeve, pristojni za kontrolo preha- 
janja čez državno mejo, ob vstopu v Jugoslavijo pra- 
viloma prvi, ob izstopu iz nje pa zadnji. 

Ce je v mednarodni pogodbi določeno, da se oprav- 
lja kontrola prehajanja čez državno mejo na ozemlju 
sosedne države, se morajo pooblaščene uradne osebe 
organa za notranje zadeve, pristojnega za kontrolo 
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prehajanja čez državno mejo (v nadaljnjem besedilu: 
organ za notranje zadeve) ravnati po določbah take 
pogodbe. 

2. člen 
Organizacije združenega dela za izkoriščanje luk 

oziroma za izkoriščanje rečnih in jezerskih pristanišč 
ter javnih letališč in železniška transportna podjetja 
kot tudi lastniki oziroma uporabniki prevoznih sred- 
stev v mednarodnem morskem, rečnem, jezerskem, 
zračnem in železniškem prometu morajo pravočasno, 
najpozneje pa v dvanajstih urah obvestiti organ za 
notranje zadeve o rednih in izrednih prevoznih sred- 
stvih, ki prihajajo oziroma odhajajo čez državno mejo, 

3. člen 
Organizacije združenega dela za izkoriščanje luk 

oziroma za izkoriščanje rečnih in jezerskih pristanišč 
ter javnih letališč in železniška transportna podjetja 
kot tudi lastniki oziroma uporabniki prevoznih sred- 
stev oziroma osebe, ki upravljajo prevozna sredstva v 
mednarodnem prometu, morajo med kontrolo preha- 
janja čez državno mejo v samem prevoznem sredstvu 
dati pooblaščeni uradni osebi organa za notranje za- 
deve na razpolago potrebne prostore, ji omogočiti prost 
dostop v prometno sredstvo in brezplačen prevoz z 
njim med kontrolo in vrnitvijo v službeni kraj. 

Organizacije iz prvega odstavka tega člena morajo 
osvetliti prevozno sredstvo oziroma del mejnega pre- 
hoda, na katerem se opravlja kontrola, 

4. člen 
Seznam potnikov in prepis seznama posadke na 

plovilu, ki ju mora poveljnik plovila pri pregledu po- 
kazati pooblaščeni uradni osebi organa za notranje 
zadeve morata navajati: priimek in ime oseb na plo- 
vilu, letnico rojstva, državljanstvo in številko potne lis- 
tine. 

Pri kontroliranju potmh listin ali drugih listin o 
istovetnosti potnikov in članov posadke na plovilih v 
mednarodnem morskem, rečnem in jezerskem prometu 
mora pooblaščena uradna oseba organa za notranje 
zadeve primerjati podatke у seznamu potnikov in v 
prepisu seznama posadke s podatki iz potnih listin in 
drugih listin o istovetnosti oseb na plovilu in ugotoviti 
istovetnost vseh oseb na plovilu. 

5. člen 
Prostor, na katerem se prevozna sredstva pri pre- 

hodu čez državno mejo ustavijo oziroma pristanejo, 
določi: 

1) na območju cestnega mejnega prehoda — organ 
za notranje zadeve v soglasju s pristojno carinarnico; 

2) na območju letališkega, morskega, rečnega, je- 
zerskega in železniškega mejnega prehoda — organi- 
zacija združenega dela za izkoriščanje luk oziroma za 
izkoriščanje rečnih, jezerskih pristanišč ter javnih le- 
tališč oziroma šef železniške postaje v soglasju z or- 
ganom za notranje zadeve, pristojno carinarnico in 
luško oziroma pristaniški!) kapitanijo, 

6 člen 
Člani posadke plovila oziroma na prevoznem sred- 

stvu zaposleno osebje in potniki, ki prihajajo s takim 
sredstvom iz tujine v Jugoslavijo ali odhajajo iz Ju- 
goslavije v tujino, smejo do konca kontrole preha- 
janja čez državno mejo na mejnem prehodu občevati 
samo s pooblaščenimi uradnimi osebami, ki opravljajo 
predpisano kontrolo na mejnem prehodu. 

Poveljnik plovila oziroma zrakoplova, vodja čolna, 
vlakovcdja in voznik motornega vozila ne smejo 
dovoliti, da bi se po končani kontroli prehajanja čez 
državno mejo vkrcale druge osebe brez dovoljenja 
pooblaščene uradne osebe organa za notranje zadeve. 

7. člen 
Izven mejnega prehoda, ki je določen za medna- 

rodni promet, se sme v luki oziroma pristanišču ali na 
letališču na plovilo oziroma zrakoplov v mednarod- 
nem prometu kdo vkrcati ali z njega izkrcati samo z 
dovoljenjem organa za notranje zadeve v navzočnosti 
njegove pooblaščene osebe. 

8. člen 
Ce pride v mednarodnem prometu plovilo, na kate- 

rem je bila opravljena kontrola prehajanja čez držav- 
no mejo, med nadaljnjo plovbo v stik z drugim plovi- 
lom, mora poveljnik plovilo znova podvreči kontroli 
prehajanja čez državno mejo. Stroške z novo kontrolo 
plača lastnik oziroma uporabnik plovila, 

9. člen 
Poveljnik plovila ali zrakoplova, ki je zBradi višje 

sile ali v stiski pristalo izven mejnega prehoda, dolo- 
čenega za mednarodni promet, mora to takoj naznaniti 
najbližjemu organu za notranje zadeve oziroma naj- 
bližji enoti milice. 

Ce prejme obvestilo, da je plovilo oziroma zrako- 
plov pristalo izven mejnega prehoda, določenega za 
mednarodni promet, mora enota milice o tem takoj 
obvestiti najbližji organ za notranje zadeve, 

10. člen 
Tuja jahta ali tuj čoln, namenjen za razvedrilo ali 

šport, ki pristane na kakšnem izmed najbližjih mejnih 
prehodov in dobi dovoljenje za gibanje in muditev po 
jugoslovanskem obalnem morju oziroma po rekah in 
jezerih, po katerih se opravlja mednarodna plovba, 
sme pristajati in se muditi v obalnem morju ter na 
rekah in jezerih Jugoslavije, razen v tistih delih obal- 
nega morja, luk oziroma pristanišč, v katerih je plovba 
prepovedana vsem ladjam in čolnom ali samo tujim 
ladjam in čolnom. 

11. člen 
Vlak, ki v mednarodnem prometu prihaja oziroma 

odhaja iz Jugoslavije, se ne sme ustavljati na delu 
proge med mejno črto in območjem mejnega prehoda, 
razen zaradi višje sile ali v stiski. 

Ce se vlak, ki prihaja v Jugoslavijo, po prehodu 
čez mejno črto zaradi višje sile ali v stiski 
ustavi na odprti progi izven območja mejnega prehoda, 
ki je določen za ustavljanje vlakov, mora železniško 
osebje vlak zavarovati in preprečiti, da nihče ne vstopi 
in ne izstopi, o tem, da se je vlak ustavil, pa takoj 
obvestiti organ za notranje zadeve, da opravi kontrolo. 

Ce vlak, ki odhaja iz Jugoslavije, odpelje s kraja, 
določenega na mejnem prehodu za ustavljanje vlakov, 
in zaradi višje sile ali v stiski obstane na odprti progi 
pred mejno črto, mora železniško osebje o tem takoj 
obvestiti organ za notranje zadeve in preprečiti drugim 
osebam dostop v vlak, 

12 člen 
Jugoslovanski državljani,in tujci, ki stalno živijo 

v mejnem pasu, smejo ob višji sili (povodnji, požaru 
ali drugi elementarni nesreči) čez državno mejo izven 
mejnega prehoda in brez veljavne potne listine in os- 
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tati na ozemlju sosedne države, dokler traja višja sila, 
če zadevna država to dovoljuje ali če je v mednarodni 
pogodbi tako določeno. 

Tujci, ki pridejo v primeru iz prvega odstavka tega 
člena čez državno mejo na jugoslovansko ozemlje, pri- 
javijo to najbližjemu upravnemu organu za notranje 
zadeve oziroma enoti milice ali najbližji mejni vojaški 
enoti. 

Upravni organ za notranje zadeve, mora sporočiti 
Število oseb iz prvega odstavka tega člena, ki so šle 
čez državno mejo, prvemu višjemu organu za notra- 
nje zadeve ter mejnim organom sosedne države. 

Prehajanje čez državno mejo je v primeru iz prve- 
ga odstavka tega člena dovoljeno tudi na mejnih pre- 
hodih za mednarodni promet oziroma tudi na mejnih 
prehodih za obmejni promet. Ce gre za prehajanje dr- 
žavne meje na teh mejnih prehodih, se mora s tem 
strinjati organ za notranje zadeve. 

13. člen 
Tujca, za katerega ugotovi, da je nenamenoma 

prekoračil državno mejo, vrne upravni organ za no- 
tranje zadeve takoj nazaj, če ni v mednarodni pogodbi 
drugače določeno. 

14. člen 
Prehajanje čez državno mejo izven mejnega pre- 

hoda po mednarodnem sporazumu je dovoljeno samo z 
dovoljenjem pristojnega organa za notranje zadeve in 
pristojne mejne vojaške enote. 

2. Prenašanje orožja in streliva čez državno mejo 

15. člen 
Jugoslovanski državljani in tujci, ki stalno živijo 

v Jugoslaviji, smejo prinesti na podlagi dovoljenja za 
nabavo orožja in streliva v Jugoslavijo samo orožje in 
strelivo tiste vrste, na katero se glasi dovoljenje, ter 
samo toliko orožja in streliva kolikor je v njem na- 
vedeno. 

IG. člen 
Ce priglasi jugoslovanski državljan, ki je na delu 

v tujini, ob prihodu v Jugoslavijo na začasno prebiva- 
nje na mejnem prehodu orožje in strelivo, za katero 
Ima dovoljenje pristojnega tujega organa, da ga sme 
prinesti, nima pa dovoljenja pristojnega občinskega 
upravnega organa za notranje zadeve za nabavo orožja 
in streliva, ga pristojna uradna oseba organa za no- 
tranje zadeve vzame in obdrži. Orožje in strelivo dobi 
lastnik nazaj ob odhodu iz Jugoslavije. Ce se lastnik 
vzetega orožja in streliva ne priglasi v 60 dneh od 
dneva, ko mu je bilo vzeto, se ravna z orožjem in stre- 
livom tako, kot da bi bilo vzeto v postopku o prekršku. 

17. člen 
Tujec, ki potuje čez Jugoslavijo, sme prenesti eno 

samo pištolo oziroma en sam revolver in največ 50 
nabojev ustreznega streliva, če si je poprej preskrbel 
dovoljenje Jugoslovanskega diplomatskega ozirbma 
konzularnega predstavništva v tujini. Dovoljenje se iz- 
da tako, da se podatki o orožju in strelivu vpišejo v" 
tujčevo potno listino. 

Ce si tujec ni preskrbel dovoljenja iz prvega od- 
stavka tega člena, mu ga lahko izda organ za notranje 
zadeve. V dovoljenju mora biti navedena vrsta, kaliber 
in številka orožja in streliva, ki ga tujec nosi. Poobla- 
ščena uradna oseba organa za notranje zadeve pritisne 
na tujčevo potno listino hkrati' štanipiljko z označbo, 
da je orožje prineseno, in številko dovoljenja; pritisne 
jo poleg pečata o potrditvi prehoda čez državno mejo. 
Ko tujec prvič zapusti Jugoslavijo, se štampiljka raz- 
veljavi. 

Tujcem, ki prihajajo v Jugoslavijo na lov, ali čla- 
nom tujih strelskih organizacij, ki prihajajo na strel- 
ska tekmovanja ali na priprave za taka tekmovanja, 
se izda dovoljenje za prinašanje orožja tako, kot je 
določeno v drugem odstavku tega člena. 

18. člen 
Ce tujec, ki potuje čez Jugoslavijo, nima dovolje- 

nja jugoslovanskega diplomatskega oziroma konzular- 
nega predstavništva v tujini za prinašanje in nošenje 
orožja in streliva, pa ga na mejnem prehodu ne pri- 
glasi,, mu ga pooblaščena uradna oseba organa ?a no- 
tranje zadeve vzame. Hkrati obvesti o tem carinski 
organ, da začne carinski postopek. 

Ce priglasi tujec iz prvega odstavka tega člena na 
mejnem prehodu, več pištol oziroma revolverjev, mu 
pooblaščena oseba iz prvega odstavka tega člena 
pojasni, da sme v Jugoslavijo prinesti samo eno orož- 
je iste vrste. Ce tujec presežnega orožja ne vrne v 
tujino, se orožje vzame 

19. člen 
Ce jugoslovanski državljan ali tujec na mejnem 

prehodu za obmejni promet ne priglasi orožja in stre- 
liva, mu ga pooblaščena uradna oseba organa za no- 
tranje zadeve vzame in predlaga postopek o prekrška. 
Hkrati obvesti o tem pristojno carinarnico, da začne 
carinski postopek. 

20. člen 
Organ za notranje zadeve mora vzeti Jugoslovan- 

skemu državljanu ali tujcu na mejnem prehodu orož- 
je in strelivo, ki ga Je prepovedano" nabavljati, imeti 
v posesti in nositi. 

21. člen 
O tem, da Je vzela in obdržala orožje in strelivo, 

izda pooblaščena uradna oseba organa za notranje za- 
deve tistemu, ki mu Je bilo orožje in strelivo vzeto 
potrdilo. V nJem navede: vrsto, kaliber in številko 
vzetega orožja in streliva, datum odvzema in osebne 
podatke o tistem, ki mu je bilo orožje in strelivo 
vzeto. 

22. člen 
Šteje se, da je orožje in strelivo na mejnem pre- 

hodu priglašeno, če Je priglašeno pooblaščeni uradni 
osebi organa za notranje zadeve ali carinskemu organu. 

3. Gibanje in muditcv na mejnem prehodu 

23. člen 
Dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem pre- 

hodu za mednarodni promet oziroma na mejnem pre- 
hodu za obmejni promet Je lahko stalno ali začasno. 
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Stalno ali začasno dovoljenje za gibanje in muditev 
na morskem, rečnem ali jezerskem mejnem prehodu, 
izdano jugoslovanskemu državljanu ali tujcu, velja 
tudi za odhod na plovilo v mednarodnem prometu med 
njegovo muditvijo na mejnem prehodu, če organ, ki 
ga izda, navede to v dovoljenju. 

24. člen 

Stalno dovoljenje za gibanje in muditev na mej- 
nem prehodu dobi na prošnjo jugoslovanski državljan 
ali tujec, ki je stalno zaposlen na mejnem prehodu, 
kakor tudi tujec — član posadke tujega plovila, ki se 
mudi na mejnem prehodu ali v prezimovališču. To 
dovoljenje se izdaja na obrazcu št. 1. 

Za tiste, ki so zaposleni na mejnem prehodu, vloži 
prošnjo za stalno dovoljenje organ oziroma organiza- 
cija združenega dela, pri kateri so zaposleni. 

Za tujce — člane posadke tujega plovila se vloži 
prošnja za stalno dovoljenje v obliki prep sa seznama 
posadke, ki ga overi poveljnik plovila. Prošnji je treba 
za vsakega člana posadke priložiti fotografijo velikosti 
3x4 cm, ki verodostojno kaže osebo, za katero se prosi 
za dovoljenje. 

Prošnja za stalno dovoljenje mora biti pismena in 
mora navajati: priimek in ime prosilca, kdaj in kje je 
rojen, državljanstvo, poklic, številko in vrsto osebne 
listine ter zakaj prosi za dovoljenje. 

S tujim plovilom iz prvega odstavka tega člena je 
mišljeno vsako tuje plovilo, razen tujih jaht in čolnov 
za razvedrilo ali šport ter tujih potniških ladij na 
krožnem potovanju. 

25. člen 
Delavcem carinske službe, službe za varnost plov- 

be, zdravstvene službe iri prometnim inšpektorjem, ki 
opravljajo službo na mejnem prehodu, se izda stalno 
dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem prehodu 
tako, da se jim overi službena izkaznica oziroma poob- 
lastilo za opravljanje službe. Overi jo organ za notra- 
nje zadeve. 

Delavcem carinske službe, službe za varnost plov- 
be ter zdravstvene službe in prometnim inšpektorjem, 
ki službujejo v zveznih in republiških upravnih orga- 
nih in po službeni potrebi odhajajo na mejne pre- 
hode, overi službeno izkaznico oziroma pooblastilo za 
opravljanje službe organ za notranje zadeve repub- 
like oziroma avtonomne pokrajine, v kateri imajo 
stalno prebivališče. 

26. člen 
Začasno dovoljenje za gibanje in muditev na mej- 

nem prehodu dobi na prošnjo jugoslovanski državljan 
oziroma tujec, ki odhaja na mejni prehod na uradni 
opravek ali obisk kot tudi v drugih opravičenih pri- 
merih. To dovoljenje se izdaja na obrazcu št. 2. 

Prošnja za začasno dovoljenje mora biti praviloma 
p'smena in mora navajati: priimek in ime prosilca, 
kdaj in kje je rojen, državljanstvo, poklic ter številko 
in vrsto osebne listine. 

27. člen 
O.seham. ki prihajajo na mejni prehod v skupini 

(školski izleti. d;jaki pomorskih šol in pod.), se sme 
izdati začasno dovoljenje za gibanje in muditev na 
mejnem prehodu v obliki kolektivnega dovoljenja. V 

tako dovoljenje se zapiše priimek in ime ter številka 
osebne listine vodje skupine ter število njenih članov. 

28. člen 
Začasno dovoljenje za gibanje in muditev na mej- 

nem prehodu se na prošnjo izdaja tudi tujemu pro- 
metnemu' osebju (članom posadke tujega plovila ali 
zrakoplova, tujim železniškim ali poštnim delavcem). 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se izda 
le za tisti čas, ko se tuje prevozno sredstvo mudi na 
mejnem prehodu. 

29. člen 
Začasno dovoljenje za gibanje in muditev na mej- 

nem prehodu lahko dobijo tudi člani posadke tujih 
jaht in čolnov za razvedrilo ali šport, ki prihajajo v 
Jugoslavijo, pa v svojih pomorskih ali brodarskih knji- 
žicah nimajo prostora, namenjenega za vizum. Tako 
dovoljenje se izdaja z veljavnostjo, ki je enaka veljav- 
nosti dovoljenja za gibanje teh plovil v jugoslovan- 
skem obalnem morju ali po jugoslovanskih rekah ali 
jezerih, po katerih se opravlja mednarodna plovba. 

30. člen 
Dovoljenje za gibanje in muditev na mejnem pre- 

hodu, izdano tujcu — članu posadke tujega plovila, ki 
je na mejnem prehodu ali v prezimovališču, velja tudi 
za gibanj^ in muditev v kraju mejnega prehoda. 

S krajem mejnega prehoda je mišljen naseljen 
kraj v katerem je mejni prehod, ali naseljen kraj v 
njegovi neposredni bližini. 

31. člen 
Dovoljenje za gibanje in muditev izven kraja mej- 

nega prehoda dobi na prošnjo tujec, da more iskati 
zdravnika ali opraviti uradni opravek, ki je v zvezi z 
dejavnostjo prevoznega sredstva, ali pa obiskati rod- 
bino, kot tudi v drugih opravičenih primerih. To do- 
voljenje se izdaja na obrazcu št. 3. 

Prošnja za dovoljenje za gibanje in muditev izven 
kraja mejnega prehoda mora navajati: priimek in ime 
tujca, katerega leta in kje je rojen, državljanstvo, 
poklic, številko potne listine, kraj, kamor želi potovati, 
in zakaj. 

32. člen 
Organ, ki je pristojen izdati dovoljenje za gibanje 

in muditev na mejnem prehodu ter za gibanje in mu- 
ditev izven kraja mejnega prehoda, lahko pokliče pro- 
silca in zahteva ustno pojasnilo posameznih navedb v 
prošnji. 

33. člen 
Evidenco o številu oseb, ki prihajo čez državno me- 

jo v mednarodnem, obmejnem in drugem prometu, o 
dovoljenjih, izdanih tujcem za prenos orožja, čez Ju- 
goslavijo, in o dovoljenjih za posest in' nošenje lov- 
skega orožja, izdanih tujcem, ki prihajajo v Jugoslavi- 
jo na lov, ter članom tujih strelskih organizacij, ki pri- 
hajajo v Jugoslavijo na strelska tekmovanja 'ali pri- 
prave za taka tekmovanja, ter evidenco o izdanih do- 
voljenjih za gibanje in muditev na mejnih prehodih in 
dovoljenjih za gibanje in muditev izven kraja mej- 
nega prehoda za mednarodni promet vodi organ za 
notranje zadeve. 
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Evidenca o števiiu oseb, ki prehajajo čez državno 
mejo, navaja: datum prehajanja čez državno mejo,,šte- 
vilo odhodov in prihodov jugoslovanskih državljanov 
in tujcev. 

Evidenca- o dovoljenjih, izdanih tujcem) za prenos 
orožja čez Jugoslavijo, o dovoljenjih za posest in no- 
šenje lovskega orožja, izdanih tujcem, ki prihajajo v 
Jugoslavijo na lov, in članom tujih strelskih organiza- 
cij, ki prihajajo v Jugoslavijo na strelska tekmovanja 
ali priprave za taka tekmovanja, mora navajati: prii- 
mek in ime ter državljanstvo prosilca, namen, za kate- 
rega je bilo dovoljenje izdano, vrsto, kaliber in koli- 
čino orožja oziroma streliva, za katero je bilo izdano. 

Evidenca o izdanih dovoljenjih za gibanje in nvu- 
ditev na mejnih prehodih in dovoljenjih za gibanje in 
muditev izven krajev mejnih prehodov za mednarodni 
promet mora navajati: ime in priimek prosilca, kdaj 
in kje je rojen, državljanstvo, kraj stalnega preb'va- 
lišča (za jugoslovanske državljane in tujce, ki stalno 
živijo v Jugoslaviji), poklic, številko in vrsto osebne 
listine, vrsto dovoljenja in čas,.za katerega je bilo iz- 
dano. 

4. Gibanje in muditev v mejnem pasu 

34. člen 
Dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu 

se izdaja jugoslovanskim državljanom in tujcem na 
njihovo prošnjo. 

Dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu 
je lahko stalne ali začasno. Stalno dovoljenje se iz- 
daja na obrazcu št. 4, začasno dovoljenje pa na ob- 
razcu št. 5. 

Osebam, ki pridejo v mejni pas v skupini, se 
lahko izda začasno dovoljenje za gibanje in muditev v 
mejnem pasu v obliki kolektivnega začasnega dovo- 
ljenja. Kolektivno začasno dovoljenje se izda skupini 
najmanj treh oseb na obrazcu št. 6. 

35. člen 
Dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu 

lahko dobi tudi mladoletna oseba, ki nima osebne 
izkaznice^ 

Mladoletnim, ki odhajajo v mejni pas v spremstvu 
staršev ali skrbnika, ni potrebno dovoljenje za gi- 
banje in muditev v mejnem pasu, temveč se njihovi 
osebni podatki zapišejo v dovoljenje tistega, s katerim 
potujejo. 

3S. člen 
Prošnja za dovoljenja za gibanje in muditev v 

mejnem pasu mora biti pismena in mora navajati; ime 
in priimek prosilca, kdaj in kje je rojen, državljan- 
stvo, poklic, stalno prebivališče in naslov, zakaj od- 
haja v mejni pas, kje se namerava muditi in koliko 
časa. 

37. člen 
Jugoslovanski državljani, ki se smejit brez dovo- 

ljenja gibati in muditi v mejnem pasu, dokazujejo 
svojo istovetnost z osebno listino, ki jo morajo imeti 
vsak čas pri sebi in jo na zahtevo pokazati pooblaščeni 
uradni osebi, ki kontrolira gibanje in muditev v mej- 
nem pasu. 

Za osebno listino, s katero jugoslovanski državljan 
iz prvega odstavka tega člena dokazuje istovetnost, se 
šteje; 

1) za jugoslovanske državljane, ki stalno živijo v 
mejnem pasu — osebna izkaznica; 

2) za člane predstavniških teles družbeno-politič- 
nih skupnosti poslanska izkaznica ali listina o izvolitvi 
v predstavniški organ občine; 

3) za delavce organov za notranje zadeve ter ca- 
rinske službe, vojaške osebe in prometne inšpektorje, 
ki opravljajo službo v mejnem pasu — službena izkaz- 
nica oziroma druga listina, ki daje tem osebam pra- 
vico opravljati službo na določenem območju v mej- 
nem pasu; 

4) za delavce službe za varnost plovbe {delavci 
luških in pristaniških kapitanij ter njihovih izpostav) 
in ustanov za vzdrževanje plovnih poti — službena 
oziroma osebna izkaznica in pooblastilo predstojnika 
organa oziroma ustanove za opravljanje nalog, ki so 
v zvezi z varnostjo plovbe; 

5) za delavce državnih organov, organizacij zdru- 
ženega dela in drugih organizacij (zdravstvene službe, 
gasilske službe, ptt službe, elektrogospodarske službe, 
reševalnega oddelka), kadar v nujnih primerih ali za- 
radi višje sile prihajajo v mejni pas — osebna izkaz- 
nica in odredba predstojnika organa ali le priglasitev 
najbližji vojaški enoti; 

6) za osebe, ki levijo ribe v mejnem pasu na 
morju in jim je ribolov - glavni poklic, dovoljenje za 
gospodarski ribolov in osebna izkaznica. 

38. člen 
Tujci, ki jim ni potrebno dovoljenje za gibanje in 

muditev v mejnem pasu, dokazujejo svojo istovetnost 
z osebno listino, in sicer: 

1) tujci, ki stalno živijo v mejnem pasu — z 
osebno izkaznico za tujce; 

2) tujci, ki se po pogodbi o obmejnem prometu s 
sosedno državo začasno mudijo v Jugoslaviji na svo- 
jem posestvu ali v naseljenih krajih — z listino za 
obmejni promet, izdano po določbah zadevne pogodbe; 

3) tujci, ki prihajajo v mejni pas po kakšni drugi 
mednarodni pogodbi (vzdrževanje in obnavljanje mej- 
ne črte. reševanje mejnih incidentov in drugih kršitev 
nedotakljivosti meje, urejanje vodnogospodarskih ali 
elektrogospodarskih vprašanj, skupna graditev objek- 
tov) — z listino, ki jo predvideva zadevna pogodba. 

5. Lov v mejnem pasu 

39. člen 
V mejnem pasu smejo loviti le jugoslovanski dr- 

žavljani. 
Za lov v mejnem pasu mora imeti jugoslovanski 

državljan dovoljenje za gibanje in muditev v mejnem 
pasu in lovsko dovoljenje. 

Pred odhodom v mejni pas na lov se mora oseba 
iz drugega odstavka tega člena osebnp zglasiti pri 
mejni vojaški enoti, na območju katere želi loviti, po 
končanem lovu pa mora na enak način priglasiti svoj 
odhod. 

40. člen 
Za skupen lov (pogon) v mejnem pasu je potrebno 

dovoljenje. Dovoljenje se daje le za en lov in velja 
izključno za določeno območje mejnega pasu. 

Prošnja za dovoljenje skupnega lova se vloži pri 
upravnem organu za notranje zadeve občine, v kateri 
naj bi bil skupen lov. Prošnja mora navajati: lovsko 
organizacijo, število lovcev in gonjačev, ki se namera- 
vajo udeležiti lova, čas lova in območje v mejnem 
pasu, na katerem naj bi bil skupen lov. 

41. člen 
Skupen lov v mejnem pasu smejo organizirati le 

lovske organizacije. 
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Lovska organizacija, ki dobi dovoljenje za skupen 
lov, mora obvestiti o skupnem lovu pristojno mejno 
vojaško enoto, in sicer najmanj 24 ur pred začetkom 
lova. 

42. člen 
Skupnega lova v mejnem pasu se smejo udeležiti 

le jugoslovanski državljani, ki so člani lovskega druš- 
tva in imajo dovoljenje za gibanje in muditev v mej- 
nem pasu. 

Gonjači, ki se udeležujejo skupnega lova v mej-- 
nem pasu, morajo imeti dovoljenje za gibanje in mu- 
ditev v mejnem pasu. 

6. Ribolov na rekah in jezerih v mejnem pasu 

43. člen 
Jugoslovanski državljani se smejo gibati in mu- 

diti v mejnem pasu, da lovijo ribe na rekah in jezerih, 
če imajo poleg dovoljenja za ribolov, izdanega po 
predpisih o ribolovu, tudi še dovoljenje za gibanje 
in muditev v mejnem pasu. 

Na rekah in jezerih v mejnem pasu je ribolov do- 
voljen samo do mejne črte. 

44. člen 
Ribolov na rekah in jezerih v mejnem pasu je do- 

voljen praviloma le podnevi. Športni ribiči se morajo 
po prihodu v mejni pas priglasiti najbližji mejni vo- 
jaški enoti. 

Ce lovijo ribe na rekah in jezerih v mejnem pasu 
ponoči, se morajo ribiči, ki jim je ribolov glavni po- 
klic, pred začetkom ribolova in po njegovem koncu 
osebno priglasiti najbližji mejni vojaški enoti. 

45. člen 
Plovila, ki se uporabljajo pri ribolovu na rekah in 

jezerih v mejnem pasu, morajo biti vpisana v regi- 
. ster pri pristojnem občinskem upravnem organu za 
notranje zadeve, če niso vpisana v register po sploš- 
nih predpisih o registraciji plovil. 

Plovila, ki se uporabljajo pri ribolovu na rekah 
in jezerih v mejnem pasu, in tudi sicer ostajajo v 
mejnem pasu, morajo biti privezana na krajih, ki jih 
določi pristojni občinski upravni organ za notranje 
zadeve. 

7. Ribolov na morju v mejnem pasu 

- 46. člen 

Jugoslovanski državljani, ki jim je ribolov glavni 
poklic, smejo loviti ribe v mejnem pasu na morju 
brez dovoljenja za gibanje in muditev v mejnem pasu. 

47. člen 
Tujci smejo prihajati v mejni pas na morju na 

gospodarski ribolov samo z dovoljenjem, ki ga dobijo 
po določbah mednarodne pogodbe, in sicer samo v 
cono, ki je določena v mednarodni pogodbi in označena 
v dovoljenju. 

48. člen 
Za športni ribolov v mejnem pasu na morju mo- 

rajo imeti jugoslovanski državljani poleg dovoljenja, 

ki ga dobijo po predpisih o ribolovu, tudi še dovo- 
ljenje za gibanje in muditev v mejnem pasu. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda 
jugoslovanskemu državljanu upravni organ za notra- 
nje zadeve občine, v kateri ima ta stalno prebivališče. 

8. Naselitev v mejnem pasu 

49. člen 
Prošnjo za dovoljenje za naselitev v mejnem pasu 

vloži prosilec pismeno pri upravnem organu za no- 
tranje zadeve občine, v kateri ima stalno prebivališče. 

Prošnja iz prvega odstavka tega člena mora na- 
vajati: ime in priimek prosilca, kdaj in kje je rojen, 
poklic, stalno prebivališče in naslov, kje se želi na- 
seliti in zakaj prosi za naselitev. 

9. Graditev objektov v mejnem pasu 

50. člen 
Prošnjo za graditev objektov v mejnem pasu in 

na območju mejnega prehoda je treba vložiti pismeno 
pri upravnem organu za notranje zadeve občine, v 
kateri ima prosilec stalno prebivališče oziroma v ka- 
teri je sedež državnega organa, organizacije združe- 
nega dela ali druge organizacije. 

Prošnja iz prvega odstavka tega člena mora na- 
vajati: 

1)^ za posameznika — ime in priimek prosilca, 
kdaj in kje je rojen, poklic, stalno prebivališče in na- 
slov, vrsto in opis objekta, ki ga namerava zgraditi, 
ter natančno lokacijo z izvlečkom iz katastrskega ela- 
borata občine in označbo katastrske parcele, na kateri 
namerava zgraditi objekt; 

2) za organ oziroma organizacijo — ime in sedež 
organa oziroma organizacije, vrsto in opis objekta, 
ki ga namerava zgraditi, ter natančno lokacijo z iz- 
vlečkom iz katastrskega elaborata občine in označbo 
katastrske parcele, na kateri namerava zgraditi 
objekt. 

10. Dovoljenje za let civilnega zrakoplova nad mejnim 
pasom 

51. člen 
Prošnjo za dovoljenje za let civilnega zrakoplova 

nad mejnim pasom se vloži pismeno pri republiškem 
oziroma pokrajinskem upravnem organu, ki je pristo- 
jen za notranje zadeve. 

Prošnja iz prvega odstavka tega člena mora na- 
vajati tudi vrsto in označbo zrakoplova, območje mej- 
nega pasu, nad katerim namerava zrakoplov leteti, 
kdaj bo letel in zakaj. 

11. Evidence 

52. člen 
Evidenco o izdanih dovoljenjih za gibanje in mu- 

ditev v mejnem pasu vodi občinski upravni organ za 
notranje zadeve. Evidenca mora navajati; ime in 
primek prosilca ter kdaj in kje je rojen, državljanstvo, 
stalno prebivališče (za jugoslovanske državljane in 
tujce, ki stalno živijo v Jugoslaviji), poklic, šte- 
vilko in vrsto osebne listine, vrsto dovoljenja in čas, 
za katerega je izdano. 
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Evidenco o izdanih dovoljenjih za naselitev v (druga stran) 
mejnem pasu ter za graditev objektov v mejnem pasu 
in na območju mejnega prehoda vodi republiški ozi- 
roma pokrajinski upravni organ, ki je pristojen za 
notranje zadeve. Evidenca mora navajati: ime in 
priimek prosilca ter kdaj in kje je rojen, poklic, stalno 
prebivališče ter kraj, v katerem je dovoljena naseli- 
tev, ime in sedež organa oziroma organizacije, ki je 
prosila za dovoljenje za graditev objekta v mejnem 
pasu oziroma na območju mejnega prehoda ter kraj 
in lokacijo, kjer je dovoljena graditev objekta. 

12. Končni določbi 

53. člen 
Obrazci, ki so navedeni v prvem odstavku 24. 

člena, prvem odstavku 26. člena, prvem odstavku 31. 
člena ter drugem in tretjem odstavku 34. člena tega 
pravilnika, so objavljeni skupaj s tem pravilnikom in 
so njegov sestavni del. 

54. člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

P-št. 28-1-2/19. 
Beograd, 8. maja 1973. 

Zvezni sekretar 
za notranje zadeve; 
Luka Banovič s. r. 

Dovoljenje podaljšano 
za leto 19  

(M.P.)   
Podpis 

Dovoljenje podaljšano 
za leto 19  

(M.P.) -——  
Podpis 

Dovoljenje velja samo skupaj z osebno listino. 

Prostor za fotografijo Samo za tujca — člana 
3X4 cm posadke tujega plovila 

(tretji odstavek 24. člena 
pravilnika o kontroli 
prehajanja čez državno 
mejo in o gibanju, mu- 
ditvi in naseljevanju, 
lovu in ribolovu v mej- 
nem pasu). 

Obrazec št. 1*) Obrazec št. 2*) 

(prva stran) 

Organ Reg. št. 

STALNO DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev na mejnem prehodu 

(priimek in ime) 

državljan 

z osebno listino št, 

zaposlen pri   

kot  

se sme gibati in muditi 

(mejni prehod in kraj mejnega prehoda) 

Dovoljenje velja od   do"  

V , dne  19- 

(M.P.) 
Podpis 

•) Format tiskanega obrazca 100 X 70 mm. 

Organ Reg. št. 

ZAČASNO DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev na mejnem prehodu 

državljan 

(priimek in ime) 

— z osebno listino 
(vrsta 

in številka) 
se sme gibati in muditi 

(mejni prehod in kraj mejnega prehoda) 

zaradi 

Dovoljenje velja od   

V , dne 

(M.P.) 

do - 19- 

19- 

Podpis 

*) Format tiskanega obrazca 140 X 90 mm. 
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Obrazec št. 3*) (druga stran) 

Organ Reg. št. 

DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev izven kraja mejnega prehoda 

• V - Ф _ 
(priimek in ime) 

državljan 

z osebno listino 
(vrsta in številka) 

sme potovati v in nazaj. 

Dovoljenje velja samo skupaj z osebno listin^ 

Dovoljenje velja cd  do 19- 

V dne ■ 19 . 

(M.P.) 
Podpis 

*) Format tiskanega obrazca 170 X 120 mm. 

Dovoljenje podaljšano 
za leto 19   

(M.P.) 

Dovoljenje podaljšano 
za leto 19  

(M.P.) 

Dovoljenje podaljšano 
za leto 19  

(M.P.) 

Podpis 

Podpis 

Podpis 
Dovoljenje velja samo skupaj z osebno listino. 

Obrazec št. 4*) 
(prva stran) 

Obrazec št. 5") 

Organ Reg. št. 

STALNO DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev v mejnem pasu 

(priimek in ime) 

po poklicu 

z osebno listino štev. 

se sme prosto gibati v mejnem pasu   

zaradi 

Dovoljenje velja od do 19- 

(M.P.) 
Podpis 

*) Format tiskanega obrazca 100 X 70 mm. 

Organ Reg. št. 

ZAČASNO DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev v mejnem pasu 

(priimek In Ime) 

ki potuje z ■ 
(navesti mladoletne osebe) 

državljan po poklicu 

z osebno izkaznico štev.   se sme prosto gibati 

v mejnem pasu     

Dovoljenje velja od do 19- 

(M.P.) 
Podpis 

•) Format tiskanega obrazca 140 X 90 mm. 

J 
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Obrazec št. 6 

Organ Reg. št.   

KOLEKTIVNO ZAČASNO DOVOLJENJE 

za gibanje in muditev v mejnem pasu 

V mejnem pasu     

sta dovoljena gibanje in muditev zaradi —  

spodaj navedenim osebam: 

1 )  .  
(priimek in ime) (številka osebne izkaznice) 

2)    

3)     

itd. 

Dovoljenje velja od   do   19  

 V , dne  19 . 

(M.P.)   
Podpis 

437. 

Na podlagi petega odstavka 73. člena zakona o 
vojaških invalidih (»Uradni list SFRJ« št. G7/72) pred- 
pisuje zvezni sekretar za delo in socialno politiko 

PRAVILNIK 

O EVIDENCI PO ZAKONU O VOJAŠKIH INVALIDIH 
IN SREDSTVIH, V KATERIH SE VODI 

1. člen 

Evidenca o uživalcih invalidnine, dodatka za pos- 
trežbo in tujo pomoč in ortopedskega dodatka se vodi 
po sistemu kartoteke, in sicer tako, da se podatki in 
nastale spremembe vpisujejo v ustrezne kartone uži- 
valcev osebne invalidnine in kartone uživalcev dru- 
žinske invalidnine. 

2. člen 

Za evidenco iz 1. člena tega pravilnika rabita tale 
kartona: 

1) karton uživalca osebne invalidnine; vanj se 
vpisujejo podatki in nastale spremembe za vojaške 
vojne invalide na obrazcu la, za vojaške mirovne inva- 
lide pa na obrazcu Ib; 

2) karton uživalca družinske invalidnine; vanj se 
vpisujejo podatki in nastale spremembe za vojaške 

vojne invalide na obrazcu 2a, za vojaške mirovne 
invalide pa na obrazcu 2b. 

3. člen 
Pristojni občinski upravni organi pošiljajo pristoj- 

nemu republiškemu oziroma pokrajinskemu upravne- 
mu organu poročilo s podatki iz evidence o uživalcih 
invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč in 
ortopedskega dodatka s stanjem na koncu vsakega 
polletja, republiški oziroma pokrajinski upravni organ 
pa Zveznemu sekretariatu za delo in socialno politiko 
zbirno poročilo na obrazcu 3. 

Poročila iz prvega odstavka tega člena pošiljajo 
pristojni občinski upravni organi do 15., republiški 
oziroma pokrajinski upravni organi pa do 25. dne v 
naslednjem mesecu po koncu polletja. 

4 člen 

Pristojni občinski upravni organi morajo do 31. 
decembra 1973 uskladiti sedanje evidence o uživalcih 
invalidnine, dodatka za postrežbo in tujo pomoč in 
ortopedskega dodatka s tem pravilnikom. 

Sedanja evidenca se uskladi tako, da se odpro v 
kartonih nove rubrike in dopolnijo sedanje .rubrike 
ter vpišejo v kartone uživalcev osebne invalidnine ozi- 
roma v kartone uživalcev družinske invalidnine us- 
trezni podatki. 

Za vode-nje evidence za nove uživalce osebne ozi- 
roma družinske invalidnine ter za uživalce, za katere 
do dneva uveljavitve tega pravilnika ni bilo evidence, 
ter za zamenjavo obrabljenih, izgubljenih ali uničenih 
kartonov velja ta pravilnik. 

5. člen 

Obrazci la, Ib, 2a in 2b, ki so navedeni v 2. členu 
tega pravilnika ter obrazec 3, ki je naveden v 3. 
členu tega pravilnika, so objavljeni skupaj s tem pra- 
vilnikom in so njegov sestavni del. 

6. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati 

pravilnik za evidenco o uživalcih invalidskih prejem- 
kov po zakonu o vojaških vojnih invalidih (»Uradni 
list SFRJ« št. 1/68). 

7. člen 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 7-2619/73. 
Beograd, 18. maja 1973. 

Zvezni sekretar za delo 
in socialno politiko: 

Vuko Dragasevic s. r. 



Stran 1090. — Številka 35. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 21. junija 1973. 

SKUPŠČINA OBČINE    Obrazec la 

KARTON 

UŽIVALCA OSEBNE INVALIDNINE 

Vojaški vojni invalidi 

" 1 2 3 

1 Ime in priimek 

2 Spol ■ 
3 Rojen-a (dan, mesec in leto) 

4 V (kraj, občina, republika oziroma avtonomna 
pokrajina) 

5 Narodnost 

6 Stalno prebivališče in naslov 

7 Poklic 

8 Skupina invalidnosti 

9 Stopnja dodatka za postrežbo in tujo pomoč 
(L, II. in III.) in naslov dodatka 

10 Stopnja telesne okvare za ortopedski dodatek 
(I. s povečanjem 250/o, I. brez povečanja, II., 
III., IV.) 

11 Vzrok invalidnosti (rana, poškodba, bolezen, me- 
šano) 

12 Delovno razmerje 

13 Zdravstveno varstvo 
a) na invalidsko zdravstveno knjižico 

-b) na potrdilo 

14 Vojna, v kateri je postal invalid (I. svetovna voj- 
na, aprilska vojna 1941, NOB, ujetništvo, tuja 
armada, akcije državne varnosti ali narodne 
obrambe, narodnoosvobodilno gibanje Grčije idr.) 

15 Organ, ki je izdal zadnjo' odločbo o priznanju in- 
validske lastnosti, številka in datum odločbe 

16 Prostor za vpis nastalih sprememb 

Obrazec Ib 

SKUPŠČINA OBČINE  ;  

KARTON 

UŽIVALCA OSEBNE INVALIDNINE 

Vojaški mirovni invalidi 
J 2 3 

1 Ime in priimek 

2 Spol 

3 Rojen-a (dan, mesec in leto) 

4 V (kraj, občina, republika oziroma avtonomna 
pokrajina) 
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1 2 3 

5 Narodnost 

6 Stalno prebivališče in naslov 

7 Poklic 

8 Skupina invalidnosti 

9 Stopnja dodatka za postrežbo in tujo pomoč (I., 
II. in lil.) in naslov dodatka 

10 Stopnja telesne okvare za ortopedski dodatek (1. 
s povečanjem 250/o, I, brez povečanja, II., III., IV.) 

11 Vzrok invalidnosti (rana, poškodba, bolezen, me- 
šano) 

12 Delovno razmerje 

13 Zdravstveno varstvo 
a) na invalidsko zdravstveno knjižico 
b) na potrdilo 

14 Nastanek invalidnosti ( v oboroženih silah Jugo- 
goslavije, pred 6. aprilom 1941, po 7. členu za- 
kona o vojaških invalidih ipd.) 

15 Organ, ki je izdal zadnjo odločbo o priznanju in- 
validske lastnosti, številka In datum odločbe 

16 Prostor za vpis nastalih sprememb 

Obrazec 2a 
SKUPŠČINA OBČINE —  

KARTON 

UŽIVALCA DRUŽINSKE INVALIDNINE r 

Vojaški vojni invalidi 

1 2  3 

1 Ime in priimek 

2 Spol   '  

3 Rojen-a (dan, mesec, leto) 

4 V (kraj. občina, republika oziroma avtonomna 
pokrajina) ' "~ 

5 Stalno prebivališče in naslov 

6 Poklic 

7 Na kateri podlagi uživa pravico (padli borec, 
umrli invalid od I do VII, skupine ipd.). Ce jih 
je več, ki uživajo pravico, navesti podlago za 
vsakega   

8 Ime in priimek osebe, po kateri ima pravico, in 
sorodstvo z njo (zakonec, otroci, roditelj, drugi). 
Ce je oseb več, navesti imena vseh in sorodstvo 
z vsako 

9 Število družinskih invalidnin 

10 Družinska invalidnina, povečana po 29, ali 30. 
členu oziroma po 29. in 30. členu zakona o vo- 
jaških invalidih 

11 Zdravstveno varstvo 
a) na invalidsko zdravstveno knjižico 
b^ na potrdilo 
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£ _2 3 

12 Ime in priimek souzivalcev družinske invalid- 
nine in sorodstvo z osebo, po kateri imajo pra- 
vico 

13 Okoliščine, v katerih je nastal primer (NOB, 6. 
april 1941, I. svetovna vojna, narodnoosvobodilno 
gibanje Grčije, varnostna akcija, oborožena ak- 
cija ipd.) 

14 Organ, ki je izdal prvo odločbo, številka in da- 
tum odločbe 

15 Prostor za vpis nastalih sprememb 

Obrazec 2b 

SKUPŠČINA OBČINE   

KARTON 

UŽIVALCA DRUŽINSKE INVALIDNINE 

Vojaški mirovni invalidi 

1  2   3 

1 Ime in priimek 

2 Spol 

3 Rojen-a (dan, mesec, leto) 

4 V (kraj, občina, republika oziroma avtonomna 
pokrajina) 

5 Stalno prebivališče in naslov 

6 Poklic 

7 Na kateri podlagi uživa pravico (padli borec, 
umrli invalid od I, do VII. skupine ipd.). Ce jih 
je več, ki uživajo pravico, navesti podlago za 
vsakega 

8 Ime in priimek osebe, po kateri ima pravico in 
sorodstvo z njo (zakonec, otroci, roditelj, drugi). 
Ce je oseb več, navesti imena vseh in sorodstvo 
z vsako 

9 Število družinskih invalidnin 

10 Zdravstveno varstvo 
a) na invalidsko zdravstveno knjižico 
b) na potrdilo 

11 Ime in priimek souživalcev družinske invalidnine 
 in sorodstvo z osebo, po kateri imajo pravico 

12 Okoliščine, v katerih je nastal primer (ored 6. 
aprilom 1941. v sestavi jugoslovanske vojske, v 
oboroženih silah Jugoslavije, po 7. členu zakona 
o vojaških invalidih idr.) 

13 Organ, ki je izdal prvo odločbo, številka in da- 
tum odločbe 

14 Prostor za vpis nastalih sprememb 
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     Obrazec S 

(Organ, ki pošilja poročilo) Polletje 19 

POROČILO 

O UŽIVALCIH INVALIDNINE, DODATKA ZA POSTREŽBO IN TUJO POMOČ IN ORTOPEDSKEGA 
DODATKA 

I. Uživalci osebne invalidnine 

VRSTA UŽIVALCEV 

Število uživalcev na koncu polletja 
skupina invalidnosti 

12 3|4 

и * 

vzrok invalid- 
nosti skupaj 

Zdrav- Spremembe v po- 
stveno ročevalnem ob- 
varstvo dob ju  

03 .5 
TO ^ o > W O C >>N 
rt -д C , C 

10111 12 13 14 15 1 16 1 171 181 191 20i 211 22 

^ i 
S 

4 s 0) д 
g i s ■§ i ^ 

1. Vojaški vojni invalidi 
a) NOB 

b) april 1941 
uj etništvo 

c) državna varnost in 
oborožene akcije   

d) I. svetovna vojna 
e) narodnoosvobodilno 
_ gibanje Grčije  

VSEGA: 1 
Od tega v delovnem razmerju 

2. Vojaški mirovni invalidi 

a) iz oboroženih sil 
Jugoslavije 

b) pred 6. aprikim 1941 

c) po 7 členu ZVI 

VSEGA: 2 
Od tega v delovnem razmerju 
SKUPAJ :'(1_+ 2)    
(vojni + mirovni) 

II. Uživalci ortopedskega dodatka 

VRSTA UŽIVALCEV 

Število uživalcev na koncu polletja 
Spremembe v poroče- 

valnem obdobju 

sk
up
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Stopnja telesne okvare 
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1. Vojaški vojni invalidi 

2. Vojaški mirovni invalidi 

SKUPAJ; 1 + 2 
(vojni + mirovni) 
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HI. Uživalci dodatka za postrežbo in tujo pomoč 

VRSTA UŽIVALCEV 

Število uživalcev na koncu polletja 

a 
g 

skupina invalidnosti vzrok nezmožnosti 
za dodatek 

5 

"S 
m O 

g N d) 
O & 

Spremembe v poroče- 
valnem obdobju 

o C C3 
> O ПЈ O 

> 
^ rt > u 3 (X o 

д o ГЗ O 

, .H a 
I s 

10 11 12 I 13 I 14 
1. Vojaški vojni invalidi 

a) prva stopnja 
b) druga stopnja 

c) tretja stopnja 

VSEGA: 1 

2. Vojaški mirovni invalidi 

a) prva stopnja 

b) druga stopnja 

c) tretja stopnja 

VSEGA: 2 

SKUPAJ: 1 + 2 
(vojni + mirovni) 

IV. Uživalci družinske invalidnine — vojni 

a) z eno invalidnino 

b) z dvema ali več 
invalidninami 

c) povečane Invalidnine 
po 29. členu ZVI 

d) povečane invalidnine 
po 30. členu ZVI 

e) povečane invalidnine po 
29, in 30. členu ZVI 

Število uživalcev in souživalcev na koncu polletja 
podlaga sorodstvo z 
za inva- osebo, po kateri 
lidnino imajo pravico 

»H 
- g O Д I Г5 t-i ,_i. •M 

M > > o G 
5'S. 

5 i 

S g 

5 i 6 I 7 

okoliščine, v 
katerih je 

nastal primer 

m П 
2 S •o £ 

1 J 5 o M -S 
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^ C 

Zdrav- 
stveno 
varstvo 
uživajo 

v N o 
0.2 

Spremembe v 
poročevalnem 

> o C C 
rt ^ C w 

i 9 10 lil 12 Il3|]4il5! 16 1 171 18 i 19 120 121122 123 I 2 

VSEGA: 
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V. Uživalci družinske invalidnine — mirovni 

VRSTA UŽIVALCEV 

1 

Število uživalcev in souživalcev na koncu polletja 
podlaga 
za inva- 
lidnino 

a 3 

•a ПЈ а 
3 I 

sorodstvo z ose- okoliščine, v 
bo, po kateri katerih je 
Imajo pravico nastal primer 

Zdravstveno 
varstvo 
uživajo 

,2 bC д л 
5 Д S ^ 
6 - s a > o ^ to * Ž*"* 
<U (Л -r-s o Л 'З t-4 O rij ^ a > >, > w -o 

g O > ■S U « S S g ° "S 
o 0'% 
> »s 
S Sc КД (Д -rH 

Spremembe 
v poročevalnem 

obdobju 

6 17 18 19 ; 10 1 11 i 12 113, 14 i 15 

rt O 
>£ C >N 
rt C 

16 17 i 18 i 191 201 Zli 22 

a) z eno invalidnino 

b) z dvema ali več 
invalidninami 

VSEGA 

438. 

Na podlagi petega odstavka 99. Člena zakona o vo- 
jaških invalidih (»Uradni list SFRJ« št. 67/72) pred- 
pisuje zvezni sekretar za delo in socialno politiko 

NAVODILO 

O NAČINU IZDAJANJA INVALIDSKE ZDRAVST- 
VENE KNJIŽICE IN NJENI UPORABI 

1. Invalidska zdravstvena knjižica (v nadaljnjem 
besedilu: zdravstvena knjižica) je dokaz, da ima njen 
lastnik pravico do zdravstvenega varstva po zakonu 
o vojaških invalidih. 

Pravico do zdravstvene knjižice imajo samo tisti, 
ki niso kakorkoli zdravstveno zavarovani. 

Za zdravstveno knjižico se šteje po tem navodilu 
zdravstvena izkaznica zavarovanca-delavca, ki ima na 
prvi strani vidno natisnjeno: »Zdravstveno varstvo po 
zakonu o vojaških invalidih«. 

Za zdravstveno knjižico se šteje po tem navodilu 
tudi potrdilo, ki se izda osebam, katere so zdravstve- 
no zavarovane po predpisih o zdravstvenem zavaro- 
vanju, vendar je njihovo zdravstveno zavarovanje po 
obsegu manjše cd zdravstvenega varstva, ki je pred- 
pisano v zakonu o vojaških invalidih. Na podlagi ta- 
kega potrdila se uživajo tiste oblike zdravstvenega- 
varstva, ki niso zajete s predpisi skupnosti zdravstve- 
nega zavarovanja, kateri omenjene osebe pripadajo. 
Potrdilo velja le skupaj z zdravstveno izkaznico skup- 
nosti zdravstvenega zavarovanja. 

2. Zdravstvena knjižica se izdaja; 
— vojaškim invalidom; 
— uživalcem družinske invalidnine; 
— ožjim družinskim članom vojaških invalidov I. 

in II. skupine ter družinskim članom vojaških invali- 
dov III. in IV. skupine, ki jim je priznana pravica do 
dodatka za postrežbo in tujo pomoč; 

— otrokom vojaških invalidov III. do VII. skupi- 
ne, če izpolnjujejo pogoje iz 2 točke prvega odstavka 
25. člena zakona o vojaških invalidih. 

3. Imetniki zdravstvene knjižice imajo na njeni 
podlagi pravico iskati zdravstveno varstvo pri zdrav- 
stveni organizaciji združenega dela. Zdravstvena knji- 

žica velja le skupaj z ustrezno listino o osebni isto- 
vetnosti. 

4. Zdravstveno- knjižico (potrdilo) izda občinski 
upravni organ, ki je pristojen za zadeve borcev in vo- 
jaških invalidov (v nadaljnjem besedilu: občinski 
upravni organ). 

Ob izdaji zdravstvene knjižice mora občinski up- 
ravni organ na njeni prvi strani zgoraj vtisniti besede; 
»Zdravstveno varstvo po zakonu o vojaških invalidih«. 

5. Občinski upravni organ izda zdravstveno knji- 
žico na podlagi odločbe o priznanju invalidskih pravic 
in drugih javnih listin, iz katerih je mogoče ugoto- 
viti imetnikovo pravico do zdravstvenega varstva po za- 
konu o vojaških invalidih (odločba o priznanju last- 
nosti, odločba o dodatku za postrežbo in tujo pomoč, 
odločba o otroškem dodatku, dokazilo, da ni zdrav- 
stveno zavarovan po predpisih o zdravstvenem zava- 
rovanju delavcev). 

Za vsakogar, ki mu izda zdravstveno knjižico, od- 
pre občinski upravni organ dosje z dokumentacijo, ki 
je bila podlaga za izdajo knjižice. Podatke o upravi- 
čencih do zdravstvenega varstva na podlagi izdanih 
knjižic vpiše v polletno poročilo po pravilniku o evi- 
dsnci po zakonu o vojaških invalidih in sredstvih, v 
katerih se vodi (»Uradni list SFRJ« št. 35/73). 

Občinski upravni organ vodi o izdanih zdravstve- 
nih knjižicah register v katerega vpisuje: zaporedno 
številko, ime in priimek imetnika zdravstvene knji- 
žice, kdaj in na podlagi katere listine je bila zdrav- 
stvena knjižica izdana, veljavnost, podpis prejemnika 
in nastale spremembe. 

6. Ko občinski upravni organ izdaja zdravstveno 
knjižico, vpiše vanjo vse podatke o imetniku zdrav- 
stvene knjižice razen podatkov o zdravljenju. 

7. Zdravstvena knjižica je brezplačna. 
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8. Zdravstvena knjižica iz 1. točke tega navodila 
velja za leto, v katerem je izdana oziroma za leto, za 
katero je njena veljavnost podaljšana. 

Ce so invalidske pravice imetnika zdravstvene 
knjižice omejene na določen čas (začasni invalidi, ot- 
roci ipd.), velja knjižica za ta čas. 

9. Po prenehanju roka veljavnosti zdravstvene 
knjižice iz 8. točke tega navodila, podaljša pristojni 
občinski upravni organ njeno veljavnost, če ima imet- 
nik še naprej pravico do zdravstvenega varstva. 

10. Imetnik zdravstvene knjižice mora naznaniti 
občinskemu upravnemu organu v 15 dneh vsako spre- 
membo, ki vpliva na uveljavljanje pravice do zdrav- 
stvenega varstva kot je: sprememba odstotka vojaške 
invalidnosti, izguba pravice do dodatka za postrežbo 
in tujo pomoč, spremembe pri otrocih, nova zakonska 
zveza zakonca oziroma sklenitev zakonske zveze otro- 
ka — uživalca družinske invalidnine, pridobitev zdrav- 
stvene izkaznice po predpisih o zdravstvenem zavaro- 
vanju, idr. 

Ce imetnik zdravstvene knjižice izgubi invalid- 
ske pravice, mora vrniti zdravstveno knjižico pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu; če tega ne sto- 
ri niti v 30 dneh, razglasi organ zdravstveno knjižico 
za neveljavno. 

Pristojni občinski upravni organ mora vpisovati 
nastale spremembe v zdravstveno knjižico oziroma v 
dosje imetnika knjižice; če ta izgubi pravico do zdrav- 
stvenega varstva, obdrži zdravstveno knjižico in jo 
vloži v njegov dosje. 

11. Ce imetnik zdravstvene knjižice spremeni 
prebivališče, mora h tem obvestiti občinski upravni 
organ novega prebivališča. 

Upravni organ iz prvega odstavka te točke zahteva 
od občinskega upravnega organa prejšnjega prebiva- 
lišča imetnika zdravstvene knjižice njegov dosje. Ko 
ga prejme, vpiše nastalo spremembo v zdravstveno 
knjižico in dosje. ^ 

12. Tistemu, ki izgubi zdravstveno knjižico, se izda 
nova, ko razglasi izgubljeno knjižico v »Uradnem listu 
SFRJ« za neveljavno. 

Nova zdravstvena knjižica se izda tudi tedaj, Ce 
je stara obrabljena ali neuporabna. 

13. Zdravstvena knjižica (potrdilo) velja za leto, 
v katerem je bila izdana, oziroma za leto, za katero je 
podaljšana njena veljavnost. 

Obrazec zdravstvene knjižice (potrdila) je objav- 
ljen skupaj s tem potrdilom in je njegov sestavni del. 

14. Obrazci, ki jih uporabljajo v zvezi z zdravstve- 
nim zavarovanjem, uporabljajo zdravstvene organiza- 
cije združenega dela tudi pri uveljavljanju zdrav- 
stvenega varstva na podlagi zdravstvene knji- 
žice, vendar pa je treba na vidnem mestu obrazca 
navesti, da gre za zdravstveno varstvo po zakonu o 
vojaških invalidih. 

15. Osebe iz četrtega odstavka 1. točke tega navo- 
dila, ki nimajo zdravstvene knjižice (potrdila), lahko 
uveljavljajo zdravstveno varstvo po zakonu o vojaških 
invalidih na dosedanji način najdalj do 30. junija 
1973. 

16. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha 
veljati navodilo o invalidski zdravstveni knjižici 
»(Uradni list FLRJ« št. 14/59 in »Uradni list SFRJ« 
št. 24/63). 

17. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

St. 7-2619/73. 
Beograd, 18. maja 1973. 

Zvezni sekretar za delo in 
socialno politiko; 

Vuko Dragaševic s. r. 

SKUPŠČINA OBČINE    
Obrazec potrdila 

Številka ————— 
Stran 1 

V   197  

Na podlagi četrtega odstavka 1. točke in 4. točke 
navodila o načinu izdajanja invalidske zdravstvene 
knjižice in njeni uporabi (»Uradni list SFRJ« št. 35/73) 
se izdaja 

POTRDILO 

s katerim se potrjuje, da sme   
Iz ; , občina.  ——    
upravičenec do zdravstvenega varstva po predpisih o 
zdravstvenem zavarovanju iskati tiste oblike zdrav- 
stvenega varstva po zakonu o vojaških invalidih, ki 
niso zagotovljene po predpisih pristojne skupnosti 
zdravstvenega zavarovanja. 

Stroške z zdravstvenim varstvom po tem potrdilu 
plača občinski upravni organ, pristojen za vprašanja 
borcev in vojaških invalidov SO — 1   iz 
sredstev, zagotovljenih v proračunu federacije. 

To potrdilo je dokaz pri uveljavljanju zdravstve- 
nega varstva po zakonu o vojaških invalidih, velja pa 
največ 10 let po izdaji. 

VELJA SKUPAJ Z LISTINO O OSEBNI ISTOVET- 
NOSTI IN ZDRAVSTVENO IZKAZNICO 

M. P. 

(Podpis pooblaščene osebe) 

Stran 2 
M.P. 1974 M.P. 1979 

M.P. 1975 " M.P. 1980 

M.P. 1976 M.P. 1981 

M.P. 1977 M.P. 1982 

M.P. 1978 M.P. 1983 

Izpisek iz 44. in 95. člena zakona o vojaških invalidih 

»44. člen 
(1) Zdravstveno varstvo obsega: 
1) zdravniške preglede in druge vrste medicinske 

pomoči, s katerimi se spremlja in pregleduje zdrav- 
stveno stanje ter ugotavlja zdravstvena zmožnost za 
delo na posameznem mestu ali za vojaško službo; 

2) strokovne medicinske ukrepe za zboljševanje 
zdravstvenega stanja oziroma za preprečevanje obo- 
lenj (cepljenja in druge imunizacije, kemična profi- 
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laksa, saniranje bacilonoscev, dezinfekcije in drugi var- 
stveni ukrepi na domu, kadar so zaradi nalezljive bo- 
lezni medicinsko indicirani, in drugo); 

3) zdravniške preglede, zdravljenje bolnikov, dru- 
ge vrste medicinske pomoči in medicinsko rehabilita- 
cijo (v zdravstvenih in drugih specializiranih organi- 
zacijah združenega dela, na bolnikovem domu ipd.) 
ter zdravljenje v naravnih zdraviliščih s popolno os- 
krbo; 

4) preprečevanje ter nego in zdravljenje zobnih 
in ustnih bolezni; 

5) zdravniško in drugo strokovno nego in -pomoč 
porodnicam pred porodom, med porodom' in po poro- 
du, v zdravstvenih organizacijah združenega dela in 
na domu; 

6) zdravila, pomožni material, namenjen za upo- 
rabo zdravil in sanitetni material, potreben za zdrav- 
ljenje; 

stva; 
7) zobotehnično pomoč in zobna protetična sred- 

95. člen 
Osebe, ki imajo pravico do zdravstvenega va-rstva 

po tem zakonu, pa so zdravstveno zavarovane na ka-. 
terikoli podlagi, iščejo zdravstveno varstvo, urejeno 
s predpisi o zdravstvenem zavarovanju, po tem zakonu 
pa morejo iskati le tiste njegove oblike, ki niso za- 
jete z omenjenimi predpisi oziroma ki so določene v 
97. členu tega zakona.« 

439. 

Na podlagi sedmega odstavka 40. člena temeljnega zakona o varstvu rastlin pred boleznimi in 
škodljivci (»Uradni list SFRJ« št. 13/65) objavlja Zvezni sekretariat za kmetijstvo 

SEZNAM 

SREDSTEV ZA VARSTVO RASTLIN, ZA KATERA SO BILA IZDANA DOVOLJENJA ZA PROMET V 
JUGOSLAVIJI 

Zvezni sekretariat za kmetijstvo je do 6. junija 1973 izdal dovoljenja za promet tehle siedstev za 
varstvo rastlin; 

?.ap' Sredstvo štev. Proizvajalec Dovoljenje Zveznega sekretariata 
za kmetijstvo 

1 AFUGAN Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Jugohemi- 
ja« Freduzeče za spoljnu i unutrašnju. 
trgovinu — Beograd 

St. 434/1 z dne 23. januarja 1973 s čimer 
preneha veljati začasno dovoljenje Zve- 
znega sekretariata za kmetijstvo št. 
866/1 z dne 25. februarja 1972, objavlje- 
no v seznamu sredstev za varstvo rast- 
lin, za katera so bila izdana dovoljenja 
za promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72), pod zap. štev. 2 

2 ANIMERT V-101 Philips — Duphar B.V. — Amsterdam, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Galenika« 
farmaceutsko-hemijska industrija, Beo- 
grad — Zemun 

3 ARBOKAN EA-80 Kemijski kombinat »CHROMOS-KAT- 
RAN-KUTRILIN« Tvornica sredstava za 
zaštitu bilja, Zagreb — Žitnjak 

4 ASULOX 

5 BANVEL-DP 

6 BASFUNGIN 

7 BILAN S-l 

Rhon Poulenc, Pariš, ki ga v Jugosla- 
viji zastopa »Unikomerc« inozemna za- 
stupstva — Zagreb 

Oesterreichische Stickstoff-werke A.G. 
Linz, ki ga v Jugoslaviji zastopa Tovar- 
na dušika — Ruše 

Radische anilin und soda fabrik A.G., 
Ludwigshafen, ki ga v Jugoslaviji za- 
stopa »Progres« Preduzeče za meduna- 
rodnu trgovinu, turizam i zastupanje 
inostranih firmi — Beograd 

Organsko hemijska 
Naumovski-Borče« - 

industrija »Naum 
- Skopje 

Začasno dovoljenje št. 274/6 z dne 28. 
februarja 1973 

St. 1507/1 z dne 6. aprila 1973 

Začasno dovoljenje št. 260/2 z dne 6. 
februarja 1973 

Začasno dovoljenje št. 1226/1 z dne 21. 
marca 1973 

Začasno dovoljenje št. 221/7 z dne 20. 
aprila 1973 

St. 2362/1 z đne 6. junija 1973, s čimer 
preneha veljati dovoljenje bivše Zvez- 
ne uprave za varstvo rastlin št. 
02/3-369/1 z dne 29. januarja 1963, ob- 
javljeno v seznamu kemičnih sredstev 
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8 BLADAZIN 

9 BRESTAN Cone. 

za varstvo rastlin, za katera je bilo 
izdano dovoljenje za promet v Jugosla- 
viji (»Uradni list SFRJ« št. 9/63), pod 
zap. štev. 6 

Kemijska Industrija »Radonja« — Sisak St. 1470/1 z dne 4. aprila 1973 

Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Jugohemi- 
ja« Preduzeće za spoljnu i unutrašnju 
trgovinu — Beograd 

St. 435/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
9-4302/5 z dne 31, maja 1971, objavljeno 
v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 
za katera so bila izdana dovoljenja za 
promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72), pod zaporedno števil- 
ko 12 

10 BRESTAN 60 St. 433/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer neha veljati žačasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
865/1 z dne 25. februarja 1972, objavlje- 
no v seznamu sredstev za varstvo ras- 
tlin, za katera so bila izdana dovoljenja 
za promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72), pod zaporedno števil- 
ko 13 

11 CARAGARD 
(R) 3587 

12 CORTILAN 

Ciba-Geigy A.G„ Basel, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »Commerce« Zastopstva, 
izvoz-uvoz, servisi in konsignacije — 
Ljubljana 

Dr. R. Maag Chemische Fabrik — Diels- 
dorf. ki ga v Jugoslaviji zastopa Tovar- 
na dušika — Ruše 

St. 1525/1 z dne 6. aprila 1973, s čimer 
neha veljati začasno dovoljenje Zvez- 
nega sekretariata za gospodarstvo št. 
9-751/6 z dne 4. junija 1971, objavljeno 

v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 
za katera so bila izdana dovoljenja za 
promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72) pod zaporedno šte- 
vilko 14 

Začasno dovoljenje št. 
aprila 1973 

1785/1 z dne 24. 

13 DEROSAL 

14 DICURAN (R) 80 

Farbwerke Hoechst A.G., Frankfurt/M, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Jugohemi- 
ja« Preduzeće za spoljnu i unutrašnju 
trgovinu — Beograd 

Ciba-Geigy A.G., Basel, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »Commerce« Zastopstva, 
izvoz-uvoz, servisi in konsignacije — 
Ljubljana 

Začasno dovoljenje št. 1526/1 z dne 6. 
aprila 1973 

St. 441/1 z dne 23. januarja 1973, s čimer 
neha veljati začasno dovoljenje Zvez- 
nega sekretariata za gospodarstvo št. 
9-657/1 z dne 20. januarja 1971, objav- 
ljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera je bilo izdano dovo- 
ljenje za promet v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št. 18/71) pod zap. štev. 28 

15 DIFONATE 

16 DIPEL tm (Baci- 
llus thuringiensis) 

Stauffer-Chemical Europea Technical 
office, Geneve, ki ga v Jugoslaviji za- 
stopa »Ohis« — Organsko hemijska in- 
dustrija »Naum Naumovski-Borče« 
Skopje 

Abbott Laboratories, North Chicago, ki 
ga v Jugoslaviji zastopa Abbot Labora- 
tories — Beograd 

St. 450/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer neha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za gospodarstvo 
št, 9-3730/6 z dne 16. septembra 1970, 
objavljeno v seznamu sredstev za var- 
stvo rastlin, za katera je bilo izdano 
dovoljenje za promet v Jugoslaviji 
(»Uradni list SFRJ-« št. 18/71) pod zap. 
štev. 27 

St. 448/1 z dne 7. marca 1973 
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17 DI-TRAPEX 

18 DI-TRAPEX CP 

19 FOSDRIN 10% 
W.S.C. 

20 FURADAN 
10 gianule 

21 GESAL (R) 

Schering A.G. — Berlin, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »Agrotehnika« Export- 
-import — Ljubljana 

Shell International Petroleum Co Ltd., 
London, ki ga v Jugoslaviji zastopa 
»Astra« Preduzeće za medunarodnu tr- 
govinu i zastupstva — Zagreb 

Niagara Chemical Divisione FMC Cor- 
poration, New York, ki ga v Jugoslaviji 
zastopa »Hranaprodukt« — Zagreb 

Ciba-Geigy A.G., Basel, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »Commerce« Zastopstva, 
izvoz-uvoz, servisi in konsignacije — 
Ljubljana 

Začasno dovoljenje št. 2122/1 z dne 18. 
maja 1973 

Začasno dovoljenje št. 2123/1 z dne 18. 
maja 1973 

Začasno dovoljenje št. 445/1 z dne 23. 
januarja 1973 

Št. 427/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
239/1 z dne 13. januarja 1972, ki ni ob- 
javljeno 

St. 443/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
1668/6 z dne 11. julija 1972, objavljeno 
v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 
za katera so bila izdana dovoljenja za 
promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72) pod zap. št. 35 

22 HYVAR-X 
Bromacil 

23 KEROPUR 

Du Pont Сотрапу Ltd. — London, ki 
ga v Jugoslaviji zastopa »Agrovojvodi- 
na« Export-import — Novi Sad 

Oesterreichische Stickstoffverke A.G., 
Linz, ki ga v Jugoslaviji zastopa »Ag- 
rotehnika« Export-import — Ljubljana 

Začasno dovoljenje št. 1168/1 z dne 15. 
marca 1973 

St. 436/1 z dne 23. januarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za gosnodarstvo 
št. 9-3180/5 z dne 23. julija 1971, objav- 
ljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera so bila izdana dovo- 
ljenja za promet v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 43 

24 LASSO Monsanto Europe SA. Brisel, ki ga v 
Jugoslaviji zastopa »Generalexport« — 
Beograd 

St. 431/1 z dne 23, januarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za gospodarstvo 
št. 495/5 z dne 16. marca 1971, objav- 
ljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera je bilo izdano dovolje- 
nje za promet v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št. 18/71) pod zap. štev. 41 

25 M-SPECIAL Dr. R. Maag. Dielsdorf — Ziirich. ki ga 
v Jugoslaviji zastopa Tovarna -dušika 
— Ruše 

St. 446/1 z dne 23. januarja 1.973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretar!ata za gospodarstvo 
št. 9-656/1 z dne 20, januarja 1971, ob- 
javljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera je bilo izdano dovo- 
Ijenie za promet, v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št. 18/71) pod zap. št. 50 

26 NEXION EC-36 

27 NOPON 11 E 

Celamerck GmbH Co. Kg. Ingelheim/ 
Rhein, ki ga v Jugoslaviji zastopa 
»Zdravlje« Leskovac OOUR za program 
Boehringer-Ingelheim — Beograd 

Oesterreichische Stickstoffvrerke A.G. 
Linz, ki ga v Jugoslaviji zastopa »Ag- 
rotehnika« Export-import — Ljubljana. 

Začasno dovoljenje št. 736/1 z dne 
februarja 1973 

13. 

St. 437/1 z dne 23. januarja 1S73, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
618/4 z dne 14. marca 1972, objavljeno 
v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 



Stran 1100. — Številka 35. URADNI LIST SFRJ Četrtek, 21. junija 19V3. 

za katera so bila izdana dovoljenja za 
promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56;72) pod zap. št. 57 

28 NUVACRON 
(R) 20 

Ciba-Geigy A.G., Basel, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »COMMERCE«, Zastop- 
stva, izvoz-uvoz.'servisi in konsignacije 
— Ljubljana 

St. 2121/1 z dne 18. maja 1973, s čimer 
preneha veljati dovoljenje Zveznega se- 
kretariata za gospodarstvo št. 9-5251/3-67 
z dne 25. januarja 1968, objavljeno v 
seznamu sredstev za varstvo rastlin, za 
katera je bilo izdano dovoljenje za pro- 
met v Jugoslaviji (»Uradni list SFRJ« 
št. 26/68) pod zap. štev. 39, in dopolnitve 
tega dovoljenja Zveznega sekretariata 
za kmetijstvo št. 176/1 z dne 12. januar- 
ja 1972, objavljeno v seznamu sredstev 
za varstvo rastlin, za katera so bila iz- 
dana dovoljenja za promet v Jugoslaviji 
in dovoljena sprememba imena (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 23 

29 PESC0PROP Fisons Limited Harston, Cambridge, ki 
ga v Jugoslaviji zastopa »Radonja« Ke- 
mijska industrija — Sisak 

St. 447/1 z dne 23 januarja 1973, s čimer 
preneha veljati začasno dovoljenje Zve- 
znega sekretariata za gospodarstvo št. 
9-3563/5 z dne 27. aprila 1971, objavlje- 
no v seznamu sredstev za varstvo ras- 
tlin, za katera so bila izdana dovoljenja 
za promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 62 

30 RAMROD Monsanto Europe S.A., Brisel, ki ga v 
Jugoslaviji zastopa »Generalexport« 
— Beograd 

St. 432/1 z dne 23. januarja 1973, s čimer 
preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za gospodarstvo 
št. 9-1490/6 z dne 27. aprila 1971, objav- 
ljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera so bila izdana dovo- 
ljenja za promet v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 69 

31 SAPECRON (R) 24 

32 SAPROL 

Clba-Geigy A.G., Basel, ki ga v Jugo- 
slaviji zastopa »COMMERCE« Zastop- 
stva, izvoz-uvoz, servisi in konsignacije 
— Ljubljana 

Celamerck GmbH Co. Kg, Ingelheim/ 
Rhein, ki ga v Jugoslaviji zastopa 
»Zdravlje«, Leskovac OOUR za pro- 
gram Boehringer-Ingelheim — Beogi-ad 

St. 444/1 z dne 23. januarja 1973 

St. 735/1 z dne 13. februarja 1973, s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo, št. 
749/5 z dne 24. marca 1972, ki se nana- 
ša na sredstva Funginex, objavljeno 
v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 
za katera so bila izdana dovoljenja za 
promet v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 33 

33 SENCOR »Вауег« A.G. — Leverkusen, ki ga v 
Jugoslaviji zastopa Bayer-Pharma Ju- 
goslavija, Tovarna farmacevtskih in 
kemičnih izdelkov — Ljubljana 

Začasno dovoljenje št. 1169/1 z 
15. marca 1973 

dne 

34 SITOSAN »Galenika« Farmaceutsko hemijska in- 
dustrija, Beograd — Zemun 

St. 1509/1 z dne 6. aprila 1973 

35 SUFFIX-200/o E.C, SHELL, International Petroleum Com- 
pany Ltd., London, ki ga v Jugoslaviji 
zastopa »ASTRA« Preduzeče za medu- 
narodnu trgovina i zastupstva — Za- 
greb 

Začasno dovoljenje št. 1825/ z dne 23. 
aprila 1973 
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36 TETRATOX-50 

37 THIODAN E-35 

»Diana« George Servos Co, Thessaloniki, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Agroherni- 
zacija« Izvoz-uvoz — Skopje 

Farbwerke Hoechst A.G., 'Frankfurt/M, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »JUGOHE- 
MIJA« Preduzeće za spoljnu i unutraš- 
nju trgovinu — Beograd 

Začasno dovoljenje št. 438/1 z dne 23. 
januarja 1973 

Št. 951/1 z dne 28. februarja 1973, s či- 
mer preneha veljati dovoljenje Zvezne- 
ga sekretariata za gospodarstvo št. 
9-1500/1 z dne 10. februarja 1971, objav- 
ljeno v seznamu sredstev za varstvo 
rastlin, za katera je bilo izdano dovo- 
ljenje za promet v Jugoslaviji (»Uradni 
list SFRJ« št, 18/71) pod zap, štev. 65 
in odločbe Zveznega sekretariata za 
kmetijstvo št. 260/1 z dne 14. januarja 
1972. objavljene v seznamu sredstev za 
varstvo rastlin, za katera je v dovo- 
ljenjih za promet v Jugoslaviji omejena 
uporaba (»Uradni list SFRJ« št. 19/72) 
pod zap. štev. 6 

38 TIMET G-5 

39 TORMONA — 80 

40 TRIFLORAN 25 

41 VENZAR Lenacil 

American Cvanamid Сотрапу, New 
Jersey,. ki ga v Jugoslaviji zastopa 
»Zorka« Hemijska industrija — Sabac 

Celamerk GmbH Co, Kg. — Ingelheim/ 
Rhein, ,ki ga v Jugoslaviji zastopa 
»Zdravlje«, Leskovac OOUR za program 
Boehringer-lngelheim — Beograd 

sDiana« George Servos Co, Thessaloniki, 
ki ga v Jugoslaviji zastopa »Agrohemi- 
zacija« Izvoz-uvoz — Skopje 

Du Pont Сотрапу (UK) Limited Felter 
Lave, London, ki ga v Jugoslaviji za- 
stopa - A G R O VOJVOD I NA « — Export- 
-import — Novi Sad 

St. 428/1 z dne 23. januarja 1973. s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za gospodarstvo 
št 9-4966 6 z dne 16. septembra 1970, 
objavljeno v seznamu sredstev za var- 
stvo rastlin, za katera je bilo izdano 
dovoljenje za promet v Jugoslaviji 
(»Uradni list SFRJ« št. 18/71) pod zap. 
št. 66 

St. 1506/1 z dne 6. aprila 1973 

Začasno dovoljenje št. 440/1 z dne 23. 
januarja 1973 

St. 318'2 z dne 6. februarja 1973. s či- 
mer preneha veljati začasno dovoljenje 
Zveznega sekretariata za kmetijstvo št. 
588/2 z dne 23 februarja 1972 in št. 
598/6 z dne 15 marca 1972, objavljeno 
v seznamu sredstev za varstvo rastlin, 
za katera so bila izdana dovolienja, za 
promet, v Jugoslaviji (»Uradni list 
SFRJ« št. 56/72) pod zap. štev. 78 

42 VOLATON 
Gran. 100/o 

43 ZLATICA 
DESPIROL P 

44 ZLATICA DESPI- 
ROL W.P. 

45 ZLATICID L. 

St. 2371/1 
Beograd, 6 junija 1973. 

Farbenfabriken BAYER A.G. — Levcr- 
kusen. ki ga v Jugoslaviji zastopa 
Бауег-Pharma Jugoslavija, Tovarna 
farmacevtskih in kemičnih izdelkov — 
Ljubljana 

C.F. Spiess Sohn-Kleinkerlbaeh, ki ga v 
Jugoslaviji zastopa »RADONJA« Kemij- 
ska industrija — Sisak 

iCHROMOS-KATRAN-KUTRILIN«, 
Kemijski kombinat, Zagreb — Zitnjak 

Začasno dovoljenje št. 186171 z dne 27. 
aprila 1973 

St. 552/2 z dne 6. februarja 1973 

St. 644/1 z dne 6. februarja 1973 

St. 645/1 z dne 6. februarja 1973 

Namestnik zveznega 
sekretarja za kmetijstvo: 

Branko Tumdija s. r. 
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440. 

Na podlagi 22. flena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/73) so sklenili 
predstavniki proizvodnje in predstavniki potrošnje 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KOMBAJNE, 
PRIPRAVE IN NADOMESTNE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 20. septembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za kombaj- 
ne, priprave in nadomestne dele s tem, da lahko proiz- 
vajalne organizacije združenega dela povečajo svoje 
sedanje prodajne cene, tako da znaša najvišja prodaj- 
na cena: 

din/kos 
1) Za kombajne in priprave: 
— kombajn »Univerzal« z delovno širino 

420 cm in razstavljenim hederjem 168.793 
— kombajn »Univerzal« z delovno širino 

365 cm in hederjem 166.152 
— žitni kombajn »Zmaj 810« na kolesih 

s stiskalnico 111.003 
— kombajn za riž »Zmaj 810« na kolesih 114.700 
— kombajn za riž »Zmaj 810« gosenicar 122.332 
— kombajn »Zmaj 780« z delovno širino 

304 cm s hederjem brez stiskalnice 98.683 
— obtrgovalnik koruze »Zmaj 2 KM«e 48.073 
— obtrgovalnik koruze »Zmaj 2 KR« 48.073 
— kabina za voznika »Univerzal« 7.997 
— voziček za heder »Univerzal« 8.043 
— slamoreznica »Univerzal« 7.795 
— priprava za sončnice »Univerzal«, z 

delovno širino 420 cm 8.400 
— priprava za sončnice »Univerzal«, z de- 

lovno širino 365 cm 7.258 
— stiskalnica za slamo »Zmaj 780« 7.042 
— priprava za sončnice »Zmaj 780« 5.584 
— priprava za riž »Zmaj 780« 2.970 
— ličkalnik koruze KM 14.904 
— robkalnik koruze KR 14.904 

2) za nadomestne dele — sedanja prodajna cena, 
povečana največ za I20/o ob sedanjih prodajnih po- 
gojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do prodajali oziroma kupovali izdelke iz 1. točke tega 
sporazuma po cenah in ob pogojih, kot to določa ta 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 691/2 z dne 11. junija 1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnik proizvajalcev: »ZMAJ« industrija 
poljoprivrednih mašina — Zemun 

Predstavniki kupcev — potrošnikov: — 159 — 
kupcev-potrošnikov, navedenih v izvirniku tega 
sporazuma, ki je v dokumentaciji Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. 

441. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) so sklenili 
predstavniki proizvodnje in predstavniki potrošnje 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TRAKTORJE 
NA KOLESIH, OPREMO ZA TRAKTORJE IN NADO- 

MESTNE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 17, oktobra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za traktorje na 
kolesih, opremo za traktorje in nadomestne dele s tem, 
da lahko proizvajalne organizacije združenega dela po- 
večajo svojo sedanje prodajne cene, tako da znaša naj- 
višja prodajne cena: 

1) za traktorje na kolesih: din/kos 
— IMT—533 standard 40.723 
— IMT—558 58.673 
— IMT—575 (12*36) 89.972 
— IMT—575 (15X30) 94.580 
— IMT—585 101.582 
— »Rakovica 60« 52.014 

2) za opremo za traktorje — sedanja prodajna ce- 
na, povečana največ za 160/o. 

3) za nadomestne dele — sedanja prodajna cena, 
povečana največ za 16'Vo. vse to ob sedanjih prodajnih 
pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma sc zavezujejo, da bo- 
do prodajali oziroma kupovali izdelke iz 1. točke tega 
sporazuma po cenah in ob pogojih, kot to določa ta 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 346/1,3 z dne 11. junija 
1973. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ« 

Predstavnika proizvajalcev: Industrija mašina 
i traktora — Novi Beograd in Industrija motora 
Rakovica. 

Predstavniki kupcev — potrošnikov: Agrotehni- 
ka-Ljubljana, Gramip — Dubrava, Kooperativa — 
Virovitica. Poljomehanizacija — Karlovac, Poljo- 
stroj — Vinkovci, Poljooprema — Sarajevo, Agro- 
oprema — Beograd, Graneksport — Beograd, Ku- 
gleks — Beograd, Agrovojvodina — Novi Sad, Ju- 
goagrar — Novi Sad, Ratar — Zrenjanin, Centro- 
promet — Sid, Agrostroj — Cačak, Agroservis — 
— Kragujevac, Agrometohija — Peč, Agrotisa —• 

- Senta, Agrotehna — Kildnda, Mehanizacija — 
— Priština, Avalakomerc — Beograd. Agroservis 
Leskovac, Poljoopskrba — Zagreb, Potjotehnika — 
Osijek in Rudnap — Beograd. 

USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE 

ODLOČBA 

O PRESOJI ZAKONITOSTI SKLEPA DELAVSKEGA 
SVETA ELEKTROGOSPODARSKEGA PODJETJA 
»ELEKTROKOSMET« IZ PRIŠTINE O PREPOVEDI 
DEL V ZASEBNI REŽIJI PRI POSLIH V ZVEZI Z 
NAPAJANJEM ELEKTROENERGETSKIH NAPRAV 

I. Na pobudo Josipa Lazarja, visokokvalificiranega 
delavca iz Prištine, zaposlenega v elektrogospodarskem 
podjetju »Elektrokosmet« v Prištini, je Ustavno so- 
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<3išce Jugoslavije s sklepom U-št. 202/72 z dne 10. ja- 
nuarja 1973 začelo postopek za presojo zakonitosti 
sklepa delavskega sveta elektrogospodarskega podjetja 
»Elektrokosmet« iz Prištine o prepovedi del v zasebni 
režiji pri poslih v zvezi z napajanjem elektroenerget- 
skih naprav z dne 10. februarja 1969. 

Z omenjenim sklepom je delavcem, ki so zaposleni 
v podjetju »Elektrokosmet« v Prištini, izrecno prepo- 
vedano vsako delo za druge v zasebni režiji po delovni 
pogodbi proti plačilu, če nimajo dovoljenja podjetja, 
in je takšno delo kvalificirano kot huda kršitev delov- 
ne dolžnosti in zloraba službenega položaja in po- 
oblastila. Sklep se ne nanaša na delo, za katero ni po- 
trebna kvalificirana delovna sila, kot je postavljanje 
stebrov, nakladanje in razkladanje materiala, kopanje 
jam ipd. 

II, Ustavno sodišče Jugoslavije je pri presoji ome- 
njenega sklepa ugotovilo, da ni bil v skladu š prvim 
odstavkom 89. člena temeljnega zakona o delovnih ra- 
zmerjih, ki je medtem zaradi uveljavitve zakona o 
medsebojnih razmerjih delavcev v združenem delu z dne 
13. aprila 1973 nehal veljati. Sklep ni v skladu niti s 
45. členom zakona o medsebojnih razmerjih delavcev 
v združenem delu. V njem je določeno, da je delavec 
odgovoren za neizpolnitev obveznosti in za druge kr- 
šitve obveznosti v združenem delu, ki jih stori po svoji 
krivdi, in da morajo biti v temeljni organizaciji zdru- 
ženega dela določene obveznosti v združenem delu in 
odgovornosti delavca za njihovo kršitev, kršitve ob- 
veznosti, ki se štejejo za lažje in hujše kršitve, posto- 
pek ter organ, ki vodi postopek ter izreka ukrepe, ki 
se v skladu z zakonom uporabljajo proti delavcu. 

Delo delavca ža druge v lastni režiji po presoji 
ustavnega sodišča ni v neposredni zvezi z združenim 
delom v organizaciji združenega dela, tako da se do- 
sledno temu tako delo ne bi moglo kvalificirati kot 
kršitev delovne dolžnosti, ki ima za posledico delav- 
čevo odgovornost. Ustavno sodišče se pri tem ni spu- 
ščalo v to, ali je tako delo do drugih predpisih dovo- 
ljeno ali prepovedano in ali so v njih zanj določene 
sankcije in kakšne, ker takšno ravnanje delavca ne 
more pomeniti kršitve norm o delovnih dolžnostih de- 
lavca v združenem delu. 

III. Iz rečenega in na podlagi 3, točke prvega od- 
stavka 241. člena in 247. člena ustave SFRJ je Ustavno 
sodišče Jugoslavije po javni obravnavi 

odločilo 

1. Odpravi se sklep delavskega sveta elektrogos- 
podarskega podjetja »Elektrokosmet« iz Prištine z dne 
10. februarja 1969 o prepovedi del v zasebni režiji pri 
poslih v zvezi z napajanjem elektroenergetskih na- 
prav. 

2. Odločbo sodišča objaviti v »Uradnem listu 
SFRJ« in v elektrogospodarskem podjetju »Elektro- 
kosmet« iz Prištine. 

IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to od- 
ločbo v sestavi: Ivan Božičević, dr. Aleksandar Fira, 
Radivoje Glavič, Radojka Katic, Duro Medenica, dr. 
Ivo Sunarić, dr. Stane Pavlič, Borivoje Romič, Taip 
Taipi in Jože Zemljak. 

U-št. 202/72. 
Beograd, 17. maja 1973. 

Nadomestuje predsednika 
Ustavnega sodišča Jugoslavije 

sodnik: 
Đuro Medenica s. r. 

ODLIKOVANJA 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih od- 
ločil, da se za izredne zasluge pri razvoju in utrje- 
vanju sodelovanja in prijateljskih odnosov med Soci- 
alistično federativno republiko Jugoslavijo in Združe- 
nim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske od- 
likujejo: 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE VELIKE ZVEZDE 

Njeno veličanstvo kraljica Elizabeta II; 
/ ^ 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZVEZDE Z LENTO 

Njegovo kraljevsko visočanstvo princ Filip, voj- 
voda Edinburški; 

— za zasluge pri razvoju in utrjevanju sodelovanja 
in prijateljskih odnosov med Socialistično fedirativno 
republiko Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike 
Britanije in Severne Irske 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO 

Njeno kraljevsko visočanstvo princeza Ana, Du- 
gald Stevrart, CMG, veleposlanik Njenega veličanstva 
v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji; Sir 
Martin Charteris, KCB, KCVO, OBE,- osebni tajnik 
Njenega kraljevskega veličanstva; 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZVEZDE NA OGRLICI 

Markiza od Abergavennya, CVO, dvorna dama 
Njenega kraljevskega veličanstva; Philip Moove, CMG, 
namestnik osebnega tajnika Njenega veličanstva; Ro- 
bin Ludlow, tajnik za tisk Njenega kraljevskega veli- 
čanstva; 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO 
ZVEZDO NA OGRLICI 

A. E. Perkins, CVO, oficir za varnost Njenega kra- 
ljevskega veličanstva; 'VV. Bentley, svetovalec velepo- 
slaništva Velike Britanije, 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO 
ZVEZDO 

Rowena Brassey, dvorna dama njenega kraljev- 
skega visočanstva princeze Ane, M. I. Goulding, osebni 
tajnik ministra, Artur Neal, NEAL, MVO, MBE, tajnik 
osebnega tajnika, M. L. Tait, I. tajnik, veleposlaništva 
Velike Britanije v Beogradu; 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE S 
SREBRNO ZVEZDO 

Deborah King, tajnica namestnika osebnega taj- 
nika, Anne Downes, MVO, tajnica za tisk, Louise Me- 
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likoff, tajnica konjarja Njegovega kraljevskega viso- 
čanstvo princa Filipa, vojvode Edinburškega; Marga- 
ret Mac Donald, MVO, garderoberka Njenega kraljev- 
skega veličanstva, M. J. Trestrail, oficir za varnost 
Njegovega kraljevskega visočanstva princa Filipa, voj- 
vode Edinburškegs' 

— za zasluge pri razvoju in utrjevanju sodelovanja 
In prijateljskih odnosov med oboroženimi silami Soci- 
alistične federativne republike Jugoslavije in Združe- 
nega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE Z ZLATO ZVEZDO 

Archie Winskil, CBE, DFC, poveljnik kraljevskih 
letal, polkovnik C. M. Mcir, odposlanec oboroženih sil 
pri veleposlaništvu Velike Britanije v Beogradu; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE 
MECI 

Z ZLATIMI 

podpolkovnik Philip Fulford, MVO, RN, zdravnik 
Njenega kraljevskega veličanstva, podpolkovnik letal- 
stva D. O. Luke, pomorski in zrakoplovni odposlanec 
pri veleposlaništvu Velike Britanije v Beogradu; 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE S SREBRNO 
ZVEZDO 

major Peter Beer, konjar Njenega kraljevskega 
veličanstva, major Benjamin Herman, konjar Njego- 
vega kraljevskega visočanstva princa Filipa, vojvode 
Edinburškega; 

— za zasluge pri izpolnjevanju zaupanih nalog, ki 
prispevajo k prijateljskim odnosom med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Združenim kra- 
ljestvom Velike Britanije in Severne Irske 

Z MEDALJO ZA ZASLUGE 

M. Prentice, pomočnik garderoberke Njenega kra- 
ljevskega veličanstva O. Tribe, sobar Njegovega kra- 
ljevskega visočanstva princa Filipa, vojvode Edinbur- 
škega, J. Milner, garderoberka Njenega kraljevskega 
visočanstva princeze Ane, E. Kolleher, sobarica dvorne 
dame Njenega kraljevskega veličanstva, M. Lodwick, 
sobarica dvorne dame Njenega kraljevskega visočan- 
stva princeze Ane, E. Bennett, paž Njenega kraljev- 
skega veličanstva, F. Holland, čuvaj prtljage, V. Fle- 
teher, čuvaj, posode; 

major Pitkeathly, glavni kraljičin gajdaš, C. Bray, 
kraljičin natakar, D. Messenger, namestnik majordoma, 
T. Mac. Donald, natakar, A. Paul, natakar, M. Tong, 
natakar, H. Brown, natakar, Charles Martyn, frizer 
njenega kraljevskega veličanstva. 

St. 108. 
Beograd, 11. oktobra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja 
XXXVII in 4, člena zakona o odlikovanjih odločil, da 
se za zasluge pri razvoju in utrjevanju sodelovanja in 
prijateljskih odnosov med Socialistično federativno re- 
publiko Jugoslavijo in Evropsko gospodarsko skupno- 
stjo odlikuje 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO 

dr. Sioco L. Mansholt, predsednik komisije evrop- 
skih skupnosti. 

St. 129. 
Beograd, 12. decembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

VSEBINA: 
Stran 

432. 

433. 

434. 

435. 

436. 

437. 

438. 

439. 

440. 

Uredba o spremembi uredbe o načinu in 
postopku pri sklepanju sporazumov o spre- 
membi zadržanih cen za proizvode in sto- 
ritve — — — — — — — — — — 1077 
Odlok o stopnji prispevka za otroški doda- 
tek vojaških oseb v aktivni službi Jugoslo- 
vanske ljudske armade za leto 1973 — — 1077 
Odlok o načinu plačevanja carine in drugih 
davščin pri uvozu specifične opreme za 
nove industrijske zmogljivosti — —, — 1077 
Pravilnik o ugotavljanju in reševanju mej- 
nih incidentov in drugih kršitev nedotaklji- 
vosti državne meje — — — — — — 1078 
Pravilnik o kontroli prehajanja čez držav- 
no mejo in o gibanju, muditvi, naseljevanju, 
lovu in ribolovu v mejnem pasu — — — 1081 
Pravilnik o evidenci po zakonu o vojaških 
invalidih in sredstev, v katerih se vodi — 
Navodilo o načinu izdajanja invalidske 
zdravstvene knjižice in njeni uporabi — — 
Seznam sredstev za varstvo rastlin, za ka- 
tera so bila izdana dovoljenja za promet v 
Jugoslaviji — — — — — — — — 

1089 

1095 

1097 
Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
kombajne, priprave in nadomestne dele — 1102 

441. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
traktorje na kolesih, opremo za traktorje in 
nadomestne dele — — — — — — — 1102 

Odločba o presoji zakonitosti sklepa delavskega 
sveta elektrogospodarskega podjetja »Elek- 
trokosmet« iz Prištine o prepovedi del v 
zasebni režiji pri poslih v zvezi z napaja- 
njem elektroenergetskih naprav —• — 

Odlikovanja 

1102 

1103 

Oproščeno temeljnega prometnega davka na podlagi mnenja Bepuhliškega sekretariata za kulturo SR Srbije 
   št, 413 55/72 03 t đm 15. avgusta 1972. 
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