
Uradni list 

SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

•»URADNI LIST SFKJ« izhaja v srbsko- 
brvatskl oziroma hrvatskosrbskl slo- 
venski, makedonski albanski <n ma- 
džarski Izdaji - Oglasi po ceniku 
— Žiro rafun pri Službi družbenega 

knjlgovodslva 60802-603-1125 

Četrtek, 12. julija 1973. 

BEOGRAD 

ŠTEVILKA 39. LETO XXIX. 

Cena te številke je 4 dinarje. — 
ručnfna za leto 1973 znaša 270 dinaijev — 
Uredništvo; Beograd ul lovana KistiOa 
U. 1 PoStm predal 226 - Itlef^nit 
centrala 650 155: oredništvo 631 885; na- 
rofninska služba 651-732: komercialni 

sektor 651 671; fele* 11756 

488. 

Na podlagi drugega odstavka 4. točke ustavnega 
amandmaja XXXIII in 41. člena v zvezi s 46. členom 
poslovnika o delu predsedstva Socialistične federativne 
republike Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 30/72) je 
sprejelo predsedstvo Socialistične federativne republi- 
ke Jugoslavije na seji 9. julija 1973 

ODLOK 

O RAZGLASITVI ZAKONA O PODALJŠANJU VE- 
LJAVNOSTI ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI PLA- 
ČEVANJA TEMELJNEGA DAVKA OD PLAČIL ZA 

STORITVE 

1. Zakon o podaljšanju veljavnosti zakona o začas- 
ni ureditvi plačevanja temeljnega davka od plačil za 
storitve se bo uporabljal v besedilu, ki ga je sprejela 
Zvezna skupščina na seji Zbora narodov in seji Gospo- 
darskega zbora dne 26. junija 1973 z večino glasov, ki 
jo določa prvi odstavek 181. člena ustave SFRJ, kot za- 
časen ukrep začenši od 1. julija 1973 do 31. decembra 
1973. 

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

Predsedetvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

St. 674. 
Brioni, 9. julija 1973. 

Podpredsednik 
predsedstva: 

Rato Dugonjić s. r. 

ZAKON 

O PODALJŠANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O ZA- 
ČASNI UREDITVI PLAČEVANJA TEMELJNEGA 

DAVKA OD PLAČIL ZA STORITVE 

1. člen 
Veljavnost zakona o začasni ureditvi plačevanja 

temeljnega davka od plačil za storitve (»Uradni list 
SFRJ« št. 71/72 in 22/73) se podaljša do 31. decembra 
1973. 

2. člen 
Ne štejejo se za posle in storitve iz prvega odstavka 

1. člena zakona o začasni ureditvi plačevanja temelj- 
nega davka od plačil za storitve; 

1) posli in storitve, ki se opravljajo med temelj- 
nimi organizacijami združenega dela in skupnostmi te- 

meljnih organizacij združenega dela v sestavi delovnih 
organizacij iz drugega odstavka 6, člena zakona o ob- 
davčevanju proizvodov in storitev v prometu; 

2) posli in storitve, ki se opravljajo med združeni- 
mi delovnimi organizacijami v sestavljeni organizaciji 
združenega dela iz drugega odstavka 6, člena zakona 
o obdavčevanju proizvodov in storitev v prometu, v 
kateri se opravlja ena ali več dejavnosti. 

3. člen 
Določbe zakona o začasni ureditvi plačevanja te- 

meljnega davka od plačil za storitve, ki se nanašajo 
na kredite ter druge bančne posle in storitve, in določ- 
be tar. številke 3 začasne tarife temeljnega davka od 
plačil za storitve, ki je njegov sestavni del, nehajo ve- 
ljati 30. junija 1973. 

Za znesek odpravljenega temeljnega davka od pla- 
čil za storitve po tar. številki 3 začasne tarife temelj- 
nega davka od plačil za storitve mora banka ali druga 
organizacija združenega dela, ki se šteje za davčnega 
zavezanca za ta davek, zmanjšati obresti za dane kre- 
dite ter provizije in druga plačila, ki jih ustvari z dra- 
gimi bančnimi posli in storitvami. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati 1. julija 1973. 

489. 

Na podlagi 16. točke ustavnega amandmaja XXXVI 
ter 8. in 9. člena poslovnika o delu predsedstva Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije (»Uradni list 
SFRJ« št. 30/72) je sprejelo predsedstvo Socialistične 
federativne republike Jugoslavije na seji dne 9. julija 
1973 

ODLOK 

O IZVOLITVI PODPREDSEDNIKA PREDSEDSTVA 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

Za podpredsednika predsedstva Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije se izvoli za dobo enega 
leta začenši s 1. avgustom 1973 Mitja Ribičič, član 
predsedstva iz Socialistične republike Slovenije. 

Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

St. 10. 
Brioni, 9. julija 1973. 

Predsednik predsedstva 
predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 
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490. 

Na podlagi 3. točke pod 9) ustavnega amandmaja 
XXXVI ter drugega odstavka 96. člena poslovnika o 
delu predsedstva Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 30/72) v zvezi s 14. 
točko odloka o organizaciji in delu kabineta predsed- 
nika republike (»Uradni list SFRJ« št, 5/72) je spreje- 
lo predsedstvo Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije 

ODLOK 

O USTANOVITVI UPRAVE REPREZENTANČNIH 
OBJEKTOV 

1. Ustanovi se uprava reprezentančnih objektov, ki 
vzdržuje v tem odloku določene reprezentančne ob- 
jekte ter opravlja storitve v zvezi z reprezentančnimi 
potrebami, ki jih določata predsednik republike iu 
predsedstvo SFRJ. 

Uprava je pravna oseba. 
2. Z reprezentančnimi objekti so po tem odloku 

mišljeni: brionski otoki z objekti, ki jih je upravljala do- 
sedanja uprava brionskih otokov, ter objekti, ki jih je 
upravljala dosedanja uprava reprezentančnih objektov 
v Beogradu, in sicer: beli in stari dvor, vila v Užički 
ulici št. 16, vila v Karadordevem s pomožnimi objekti, 
razen rezidence predsednika republike. 

3. Način in pogoje za uporabo objektov iz 2, točke 
tega odloka, kakor tudi osebe, ki jih imajo pravico u- 
porabljati, določi administrativna komisija predsedstva 
SFRJ. 

4. Upravo vodi upravnik. 
Upravnika imenuje in razrešuje predsedstvo SFRJ. 
Za svoje delo ter za naloge in zadeve iz delovnega 

področja uprave je upravnik odgovoren predsedstvu 
SFRJ. 

Upravnik predstavlja upravo in ima glede samou- 
pravljanja in delovnih razmerij pravice in dolžnosti 
predstojnika zveznega upravnega organa. 

5. Delavci, ki so zaposleni v upravi, tvorijo eno sa- 
mo delovno skupnost. 

Delavci, ki so zaposleni v dosedanji upravi brion- 
skih otokov oziroma v upravi reprezentančnih objek- 
tov v Beogradu tvorijo v okviru omenjene delovne 
skupnosti posebni delovni enoti. 

Glede samoupravljanja in delovnih razmerij delav- 
cev v upravi prihajajo prifnerno v poštev predpisi o 
samoupravljanju in medsebojnih razmerjih pri delu, ki 
veljajo za zvezne upravne organe. 

6. Splošne akte, ki določajo notranjo organizacijo 
in sistemizacijo delovnih mest v upravi, sprejemata 
svet delovne skupnosti in upravnik s soglasjem admi- 
nistrativne komisije predsedstva SFRJ. 

V aktih iz prvega odstavka te točke so določeni ob- 
lika organizacije, način dela in razvoj organizacije po- 
slovanja teh objektov upoštevajoč njihov značaj in na- 
men. 

7. Sredstva za redno dejavnost in za posebne na- 
mene za delo uprave se zagotavljajo v proračunu fe- 
deracije v okviru sredstev za'delo predsedstva SFRJ. 

Odredbodajalec za izvrševanje predračuna uprave 
je njen upravnik. 

8. Delavce, ki so delali v upravi reprezentančnih 
objektov v Beogradu in upravi brionskih otokov, razen, 
delavcev, ki delajo v objektih, kateri so po tem odlo- 
ku izvzeti, prevzame uprava z dnem, ki ga določi ad- 
ministrativna komisija predsedstva SFRJ. 

Uprava prevzame sredstva, opremo, in inventar up- 
rave brionskih otokov in uprave reprezentančnih ob- 
jektov v Beogradu, kakor tudi njune pravice in obvez- 
nosti. 

9. Dokler ne bodo izdani splošni akti o notranji or- 
ganizaciji in delu uprave se bodo sredstva, ki so zago- 
tovljena v proračunu federacije za leto 1973 za delo up- 
rave brionskih otokov in uprave reprezentančnih ob- 
jektov v Beogradu, uporabljala na način in ob pogojih, 
kot to določata akta o njuni ustanovitvi. 

10. Administrativna komisija predsedstva SFRJ us- 
tanovi komisijo, ki bo pregledala finančno poslovanje 
uprave brionskih otokov in uprave reprezentančnih 
objektov v Beogradu ter opravila prenos njunih sred- 
stev, inventarja in drugega premoženja na upravo re- 
prezentančnih objektov. 

11. Dokler ne bodo izdani akti iz 3., 6., 8. in 10. 
točke tega odloka, bo uprava poslovala na način in ob 
pogojih, kot to določajo akti dosedanjih uprav. 

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

Predsedstvo 
Socialistične federativne republike Jugoslavije 

St. 11. 
Beograd, 9. julija 1973. 

Podpredsednik predsedstva 
SFRJ: 

Rato Dugonjič s. r. 

491. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena, v zvezi s 
prvim odstavkom 16. člena in 27. členom zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 
35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O MAKSIMALNIH CENAH ZA PREVOZ POTNIKOV 
V NOTRANJEM ZRAČNEM PROMETU 

1. Organizacije združenega dela za prevoz potnikov 
in blaga v zračnem prometu smejo svoje veljavne cene 
za prevoz potnikov na progah v notranjem zračnem 
prometu povečati povprečno za I6V0. 

2. Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu SFRJ«. 

R. p. št. 190. 
Beograd^ 3. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 
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492. ' 1 

Na podlagi 33. Člena zakona o deviznem poslova- 
nju (»Uradni list SFRJ« št. 36/72 in 71/72) izdaja Zvez- 
ni izvršni svet 

ODLOK 

O PLAČEVANJU STORITEV V MEDNARODNEM 
BLAGOVNEM PROMETU, KI JIH OPRAVLJAJO TU- 

JE OSEBE 

1. S storitvami v mednarodnem blagovnem prome- 
tu, ki jih opravljajo tuje osebe, se mišljene po tem od- 
odloku: 

1) transportne storitve; 
2) špediterske storitve; 
3) vlačenje, reševanje in dviganje ladij in drugih 

plovnih objektov; 
4) pogodbena kontrola kakovosti in količine blaga; 
5) ^toritve morskih in rečnih agencij. 

_ Za pogodbeno kontrolo kakovosti in količine blaga 
se štejejo tudi storitve tujih klasifikacijskih zavodov s 
kontrolo kakovosti za izvoz namenjenega blaga oziro- 
ma delov, ki se vgrajujejo v opremo, katera se izvaža. 

2. Storitve iz 1. točke tega odloka plačujejo orga- 
nizacije združenega dela z devizami, ki jih imajo na 
deviznem računu, in z devizami, ki jih kupijo od do- 
mače banke. 

Zvezni sekretar za promet in zveze izda v spora- 
zumu z zveznim sekretarjem za zunanjo trgovino in 
zveznim sekretarjem za finance po potrebi natančnej- 
še predpise o dokumentaciji, ki jo morajo predložiti 
organizacije združenega dela pri plačevanju storitev 
po prvem odstavku te točke. 

3. Organizacije združenega dela plačujejo storitve 
tuji osebi na način iz 2. točke tega odloka naravnost 
ali po drugi organizaciji združenega dela, preko kate- 
re je storitev naročena. 

4. Ce opravljajo tuje osebe storitve iz 1. točlfe tega 
odloka po svojih predstavništvih ali zastopnikih v Ju- 
goslaviji, lahko Zvezni sekretariat za finance določi, 
da jih organizacije združenega dela plačujejo deloma 
tudi v dinarjih na poseben račun predstavništva tuje 
firme v Jugoslaviji pri pooblaščeni banki oziroma na 
žiro račun zastopnika. 

5. Tehnična navodila k temu odloku daje Narodna 
banka Jugoslavije. 

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

R. p. št. 189. 
Beograd, 3. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik 
Džemal Bijedie s. r. 

493. 

Na podlagi tretjega odstavka 2. člena uredbe o pa- 
riteti dinarja (»Uradni list SFRJ« št. 8/73 in 38/73) iz- 
daja Zvezni izvršna svet 

ODLOČBO 

O TEČAJIH TUJIH VALUT ZA DOLOČANJE OSNO- 
VE ZA OBRAČUNAVANJE CARINE IN ZA DRUGE 
URADNE OBRAČUNE PRI IZVOZU TER ZA DEVIZ- 

NE KVOTE, KI SE IZKAZUJEJO V DINARJIH 

l.Za določanje osnove za obračunavanje carine in 
za druge uradne obračune pri izvozu ter za devizne 
kvote, ki se izkazujejo v dinarjih, veljajo tile tečaji; 

^ . Tečaj „ , . Država Valuta velia leca' v 

dinarjih 

1 16,00 
100 80,45 
100 39,20 
100 255,45 

1 36,40 
100 344,59 
100 539,40 
100 2,45 

1 50,90 
1 15,90 

100 595,00 
100 266.00 
100 496,00 
100 347,00 
100 24,60 
100 5,40 

Listo tečajev drugih valut, ki imajo pomen za 
ohranitev likvidnosti v mednarodnem, plačevanju, 
prilagojenih tečajem valut iz prvega odstavka te toč- 
ke, določa Narodna banka Jugoslavije v sporazumu z 
Zveznim sekretariatom za finance. 

2. Ta odločba začne veljati 12. julija 1973. 

R. p. št. 194. 
Beograd, 11. julija 1973. 

Zveziii izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedis s. r. 

494. 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena in prvega 
odstavka 42. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) v zvezi s 14. čle- 
nom temeljnega zakona o blagovnem prometu (»Uradni 
list SFRJ/ št. 1/67 in 30/68) izdaja zvezni sekretar za 
gospodarstvo 

ODREDBO 
O OZNAČEVANJU IN ZAZNAMOVANJU OBUTVE 

1. Organizacije združenega dela smejo dati obutev 
na domačem trgu v promet le, če je označena in za- 
znamovana tako, kot je predpisano v tej odredbi. 

Za obutev se v smislu te odredbe ne štejejo za- 
ščitna obutev, obutev, ki je vsa iz gumija, plastike ali 
brizgana s plastiko, sobne in telovadne copate, 

2. Obutev se označuje in zaznamuje na etiketi —• 
proizvajalni deklaraciji, ki jo mora imeti vsak par 
obutve. 

Proizvajalna deklaracija je lahko na obutev pritr- 
jena ali ji kako drugače priložena (nalepljena na škat- 
li. v kateri je obutev idr.). 

ZDA 
Avstrija 
Belgija 
Danska 
Velika 
Britanija 
Francija 
Nizozemska 
Italija 
Irak 
Kanada 
Zvezna 
republika 
Nemčija 
Norveška 
Švica 
Švedska 
Španija 
Japonska 

dolar (USA I) 
šiling (Sch) 
frank (Bfr) 

okrona (Dkr) 

funt (Lstg) 
frank (FF) 
florin (Hfl) 
lira (Lit) 
dinar (Ir. dinar) 
dolar (Can. J) 

marka (DM) 
krona (Nkr) 
frank (Sfr) 
krona (Skr) 
pezeta (Pt) I 
jen (Yen) 
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Proizvajalno deklaracijo izda proizvajalec, za uvo- 
ženo obutev pa uvoznik. 

3. Proizvajalna deklaracija mora navajati: 
1) ime in sedež proizvajalca oziroma uvoznika; 
2) način izdelave obutve (šivana obutev, lepljena 

obutev idr.); 
3) material, iz katerega je obutev izdelana (narav- 

ni material, umetni material ali njuna kombinacija); » 
4) podatke o vzdrževanju in namenski uporabi 

obutve; ti podatki se navedejo samo za obutev, ki sta 
ji zaradi materiala, iz katerega je izdelana, in namen- 
ske uporabe potrebna posebna nega in vzdrževanje, ki 
nista v navadi za drugo obutev. 

4. Podatki na proizvajalni deklaraciji morajo biti 
vidni, čitljivi in kupcu razumljivi. 

5. Ta odredba se nanaša tudi na uvoženo obutev 
ter na obutev, ki jo proizvajajo v delavnicah, v kate- 
rih občani samostojno opravljajo dejavnost z osebnim 
delom, razen obutve, ki se v teh delavnicah izdela po 
naročilu občanov. 

6. Ta odredba se ne nanaša na obutev, ki je bila 
proizvedena oziroma uvožena pred njeno uveljavitvijo. 

7. Ta odredba začne veljati po šestih mesecih od 
dneva objave v »Uradnem listu SERJ«. 

St. 2908. 
Beograd, 2. julija 1973. 

Zvezni sekretar za gospo- 
darstvo: 

Boško Dimitrijevic s. r. 

495. 

Na podlagi 1. točke odloka o določitvi blaga, za 
katero določa blagovne kontingente in devizne kontin- 
gente Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»Uradni 
list SFRJ« št. 14/72) izdaja zvezni sekretar za zunanjo 
trgovino na predlog Zveznega sekretariata za trg in 
cene in po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornica 
Jugoslavije 

ODREDBO 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODREDBE O BLA- 
GOVNIH IN DEVIZNIH KONTINGENTIH ZA UVOZ 

BLAGA V LETU 1973 

1. V odredbi o blagovnih in deviznih kontingentiK 
za uvoz blaga v letu 1973 (»Uradni list SFRJ« št. 13/73, 
21/73, 27/73, 29/73, 31/73 in 37/73) se v 2. točki pod 1) 
Reprodukcijski „material, v stolpcu 4 pri zaporedni šte- 
vilki 14 Natrijev bikromat, besede: »2.8S0 ton« na- 
domestijo z besedami: »3.850 ton«, pri zaporedni šte- 
vilki 23 Steklo v ploščah, neobdelano, besede: »15.200 
ton« z besedami: »17.200 ton«, pri zaporedni 
številki 24 Skupaj železo, besede: »51.200 ton« z 
besedami; »54.390 ton«, pri zaporedni številki 25 Sku- 
paj staro in drugo železo in jeklo, stari strojni odlitki 
ter drugi odpadki in ostružki železa in jekla, besede: 
»383.000 ton« z besedami: »404.000 ton«. 

Za zaporedno številko 31 se doda nova zaporedna 
številka 32, ki se glasi: 

»Zap. Tarifna številka Količina 
štev. carinske tarife Imenovanje oziroma 

vrednost 

12 3 4 

32 25.01/2 Varjena (izvirska) sol 700 ton«. 

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

P. št. 12015. 
Beograd, 5. julija 1973. 

Zvezni sekretar za zunanjo 
trgovino: 

Muhamcd Hadžić s. r. 

4S6. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih 
oblikah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in 
»Uradni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar za 
notranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA ČA- 
SOPISA »CORR1ERE DELLA SERA« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 142. številko časopisa »Corriere Della Sera« 
z dne 20. junija 1973, ki izhaja v italijanščini v Mi- 
lanu, Italija. 

St. 650-1-12/103. 
Beograd, 2. julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za notranje zadeve: 
Luka Banović s. r. 

497. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih 
oblikah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in 
»Uradni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar za 
notranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA ČA- 
SOPISA »KLEINE ZEITUNG« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo In v njej 
razširjati 134. številko časopisa »Kleine Zeitung« z dne 
13. junija 1973, ki izhaja v nemščini v Gradcu, Av- 
strija. 

St. 650-1-2/76. 
Beograd, 5. julija 1973. 

Zvezni sekretar 
za notranje zadeve; 
Luka Banović s. Г. 
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498. sao. 

Na podlagi prvega odstavka 4. Člena in četrtega 
odstavka 25. člena zakona o jugoslovanskih stafldardili 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA PODNA 
PREKRIVALA IZ PLASTIČNIH MAS IN GUME 

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpi- 
suje tale jugoslovanska standarda: 

Podna prekrivala: 
— Podna prekrivala iz PVC s pod- 

logo iz jutovega filca. Kakovostni pogoji JUS G.E5.021 
— Določanje zaostale deformacije 

mehkih podnih prekrival iz plastične 
mase in gume — — — jus G.S2.754 

2. Jugoslovanskega standarda iz 1. točke te odločbe 
Je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v 
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe. 

3. Jugoslovanska standarda iz 1. točke te odločbe 
sta obvezna in veljata od 1. oktobra 1973. 

St. 24-2146/1. 
Beograd, 19. aprila 1973. 

Direktor 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnovic a. r. 

499. 

Na podlagi prvega odstavka 4. člena in četrtega od- 
stavka 25. člena zakona o jugoslovanskih standardih 
(»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) izdaja direktor 
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo 

ODLOČBO 

O SPREMEMBI ODLOČBE O .JUGOSLOVANSKIH 
STANDARDIH S PODROČJA ELEKTRONIKE IN 

TELEKOMUNIKACIJ. 

1. V odločbi o jugoslovanskih standardih s pod- 
ročja elektronike in telekomunikacij (»Uradni list 
SFRJ« št. 69/72) se 3. točka spremeni in se glaai: 

«3. Jugoslovanski standardi iz 3, točke te odločbe 
so obvezni in veljajo od 1. januarja 1974, razen stan- 
dardov JUS N.NO.023, JUS N.NO.C.024 in JUS N.NO.907, 
ki se bodo uporabljali od tega dne.« 

Ta odločba začne veljati 1. januarja 1974. 

St. 23-2571/1. 
Beograd, 17. maja 1973. 

ЕНгеМсж 
Jugoslovanskega zavoda za 

standardizacijo: 
Milan Krajnovič s. r. 

Na podlagi 16, člena in 14. točke 62. člena zakona 
o Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) iz- 
daja svet guvernerjev 

ODL OC BO 

O DOLOČENIH VREDNOSTNIH PAPIRJIH, KI JIH 
BO KUPOVALA NARODNA BANKA JUGOSLAVIJE 

1. Narodna banka Jugoslavije bo blagajniške za- 
pise, ki Jih je izdala, kupovala pred njihovo zapad- 
lostjo, če vloži poslovna, banka takšno zahtevo. 

2. Blagajniške zapise bo kupovala Narodna banka 
Jugoslavije po 1. točki te odločbe s pogojem, da je od 
dneva njihovega vpisa preteklo najmanj 90 dni. 

3. Blagajniške zapise bo kupovala Narodna banka 
Jugoslavije po tej odločbi po narodnih bankah re- 
publik in narodnih bankah avtonomnih pokrajin. 

4. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v, 
»Uradnem listu SFRJ«. 

O. št. 39' 
Beograd', 29. junija 1973. 

Nadomestuje 
predsednika sveta guvernerjev 

vtceguverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Joško Štrukelj s. r. 

501. 

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 26. člena za- 
kona o kreditnih poslih s tujino (»Uradni list SFRJ« 
št. 36/72) izdaja svet guvernerjev v soglasju z Zvez- 
nim izvršnim svetom 

ODLOČBO 

O DOPOLNITVI ODLOČBE O VIŠINI DEPOZITA ZA 
ZUNANJE FINANČNE IN BANČNE KEEDITE IN 

ZUNANJE DEPOZITE 

1. V 10. točki odločbe o višini depozita za zunanja 
finančne in bančne kredite in zunanje depozite (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 36/72 in 62/72) se na koncu določbe 
pod 4) pika nadomesti s podpičjem in nato doda nova 
določba pod 5), ki se glasi: 

»5) na devizne depozite, ki Jih pooblaščene banke 
sprejemajo po. nalogu tujih veleposlaništev in drugih 
diplomatskih predstavništev na račun rednih sredstev 
za njihovo vzdrževanje«. 

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

O. št. 41. 
Beograd, 3. Julija 1973. 

Predsednik sveta 
guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 
Branislav Colanović s. r. 
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Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
je v besedilo uredbe o ratifikaciji pravilnika štev. 9 in 
pravilnika štev. 10, ki se nanašata na homologacijo 
vozil glede ropota in glede preprečevanja radijskih 
motenj, objavljeno v »Uradnem listu SFRJ« št. 16/72, 
zašla spodaj navedena napaka, zato se daje 

POPRAVEK 
UREDBE O RATIFIKACIJI PRAVILNIKA STEV. 9 
IN PRAVILNIKA STEV. 10, KI SE NANAŠATA NA 
HOMOLOGACIJO VOZIL GLEDE ROPOTA IN GLE- 

DE PREPREČEVANJA RADIJSKIH MOTENJ 
V aneksu 4 mora v oddelku C štirikolesna in vec- 

kolesna motoma vozila, v točkah pod b) in c) name- 
sto besede: »nosilnostjo« stati pravilno beseda: >ste/.o«. 

Iz Zveznega izvršnega sveta, Beograd, 1. julija 
1973. 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da so 
v besedilo odloka o razširitvi mejnega pasu na po- 
sameznih delih državne meje, objavljeno v »Uradnem 
listu SFRJ« št. 33/73, zašle spodaj navedene napake, 
zato se daje 

POPRAVEK 
ODLOKA O RAZŠIRITVI MEJNEGA PASU NA PO- 

SAMEZNIH DELIH DRŽAVNE MEJE 
V 1. točki pod b) v določbi pod 3) morata namesto 

besed: »Debelo Stezo« stati pravilno besedi: »Debelo 
Steno«. 

V 1. točiđ pod d) v določbi pod 3) mora namesto 
označbe: »VIII/2« stati pravilno označba: сУШ/Ш. 

_ Iz Zveznega izvršnega sveta, Beograd, 6. julija 1973. 

UKAZI 
Na podlagi prvega odstavka 4. točke ustavnega 

amandmaja pod 3) izdaja predsednik republike 

UKAZ 
O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI LIBERI- 
JI IN O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOBLAŠČE- 
NEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERA- 
TIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V REPUBLIKI 

LIBERIJI 

I 
Odpokliče se; 
Trifun Nikolič, izredni in pooblaščeni veleposlanik 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v Re- 
publiki Liberiji s sedežem v Akri. 

II 
Postavi se: 
dr. Zdravko Pečar, izredni in pooblaščeni velepo- 

slanik Socialistične federativne republike, Jugoslavije v 
republiki Gani, za izrednega in pooblaščenega velepo- 
slanika Socialistične federativne republike Jugoslavije 
v republiki Liberiji, s sedežem v Akri. 

III 
Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. 

IV 
Ta ukaz velja takoj. 

U. št. 9. 
Beograd, 26. junija 1973. 

Predsednik republike; 
Josip Вгог Tito s. r. 

ODLIKOVANJA 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4, točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVil in 4. člena zakona o odlikovanjih odločil, 
da se odlikujejo; 

I z SR Bosne in Hercegovine 

* za izredne zasluge v dolgoletnem delovanju pri 
širjenju prosvete in kulture ter za uspehe pri stro- 
kovnem izobraževanju in vzgoji številnih generacij 
mladih za koristne člane družbe 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
Žarki 

Ekonomska šola, Banjaluka; 

— za izredne zasluge v dolgoletnem delovanju 
pri širjenju prosvete in kulture ter za uspehe pri 
izobraževanju in vzgoji številnih generacij mladih za 
koristne člane družbe 

Osnovna šola »22. februar«, Skender Vakuf; 

— ob petinsedemdesetletnici obstoja in delovanja, 
za izredne zasluge pri širjenju prosvete in kulture 
ter pri izobraževanju in vzgoji v duhu bratstva in 
enotnosti naših narodov 

Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBRNIM 
VENCEM 

Osnovna šola »Franjo Rezač«, Tuzla; 

za izredne zasluge in uspehe pri hitrem in učin- 
kovitem odpravljanju posledic potresa 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Komunalna delovna organizacija »Vodovod in ka- 
nalizacija«, Banjaluka; 

I z SR Hrvatske 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Tomic Josip; 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Andrijašević Ante, Babic Ante, Bjelac-Crljenica 
Milka, Delič Mladen, Dragičevič Ivan, Glavina Andrija, 
Glavina Ante, Ivičević Petar, Jujinović Jakov, Lalić 
Ante, Martinovič-Borič Ljeposava, Matijaševič Marin- 
ko, Paunovič Zoran, Pirak Mate. Puharič Nikola, Radič 
Mate, Rafaneli Frane, Rafaneli Ivo, Separovič Ivan, 
Simić Mate, Simič Zivoje, Ugrin Petar, Uraič Milenko, 
Zarnič Ante; 
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Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Crnković Jelena, Gertner-Brazzduro Nada, Gubaš- 
-Stojevic Danica, Ivanćić Leo, Kusenic Anica, Sket-Se- 
ga Hedviga, Segorić Pavao, Vukmanović Branko;. 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Alačevic Zivko, Balog-Kranjec Ljubica, Ban Stipe, 
Bezinović Ante, Brkulj-Bartulović Neda, Buljan 
Mare, Dominovic Jože, Gojak Marinko, Grgurić Julio, 
Ivanac Ivan, Ivelić-Fabijanac Ivka, Jakić Krste, Jakič 
Mate, Juranović Mate, Juretič Srečko, Jurič Stjepan, 
Kelič Marko, Kovaćević Ciro, Kovačevič Ivan; 

Luketina Zvonko, Matijevič Ivo, Mendeš Davor, 
Mitrović Ante, Pavić-Brdarić Terezija, Pivac Ivan, 
Poljak Jakov, Puizina Ivan, Romanič Pajo, Romčevič 
Milan, Sanko Mate, Smiljanić-Grahovac Desanka, Srzić 
Zane, Stanković-Antolić Ljubica. Sumič Ljubo, Trbo- 
jevič-Vujnovič Darinka, Vranješ Ivan, Vrsolović Blaž; 

— za zasluge na področju javnega delovanja, ki 
prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM 

Franič Rade, Miočevič Dominko; 

— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Brodarič Jelena, Bulatović-Buršić Tiha, Stajduhar 
Luka, Sucn Ružica, Tucelj Zvonko; 

Iz SR Slovenije 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI 
ŽARKI 

Krevs Ivo, Vesnaver Svetozar; 
^ t 

Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Bernard Ivo, Kastelic Dušan, Kotnik Franc 

Pahor Marjan, Pire-Eržen Alojzija, Pirnat Franc, 
Počkar Miran, Povirk Franc, Pučnik Herman, Simenčič 
Olga, Skerbinjek Vlado, Siavinec Branko, Steiner Vi- 
lijem, Stepančič-Jerman Marija, Stich Slavko, Struger 
Jože, Sirme Franc, Subic Peter, Turk Miloš, Znidaršič- 
-Horvat Zvonka; 

— za zasluge na področju javnega delovanja, ki 
prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z BRONASTIM VENCEM 

Brežnik Vinko, Luzar-Kavec Nena, Orešić Ivan, 
Pušnik-Križaj Marija, Spes Anton, Zafred Dušan; 

— za zgledno priz'adevanje in uspehe pri delu 

Z MEDALJO ZASLUGE ZA NAROD 

Brence-Gomilar Ema, Višič Muharem; 

Z MEDALJO DELA 

Cekov-Gorjanc Marinka, Habjan Marija, Jurič 
Jožica, Petek-Pok Vilma, Slamberger Edi, Suica Slobo- 
dan, Tručl Ciril, Ulaga Andrej; 

I z SAP Vojvodine 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Blažanik Ištvan. 

St. 120. 
Beograd, 9. novembra 1972. Predsednik republike: 

Josip Brez 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 odlikujejo: 

Z REDOM ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNO 
ZVEZDO 

Debevc Jože, Mencinger Janez, Mirtič Milan; 

Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM 

Bedžuh Zdravko, Breceljnik Vera, Čekov Mile, 
Domajnko Danilo, Drevenšek Vlado, Gajzer Franc, 
Geč Maks, Govenkar Milan, Gruden Vlado, Horvat 
Janez, Jenko Alojz, Kotnik — Dominko Marija, Kova- 
čič Robert, Ličen Danilo, Martinšek Hinko, Mihič-Zi- 
žek Marija, Osterman Milan, Otujac Franc; 

— za posebne zasluge pri graditvi in krepitvi 
oboroženih sil Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije ter za posebne uspehe pri vodenju vojaških' 
enot, pri njihovem utrjevanju in usposabljanju za 
obrambo neodvisnosti Socialistične federativne repub- 
like Jugoslavije 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE Z LOVORJEVIM 
VENCEM 

generalpolkovnik: Kovačevič Jeremije Veljko; 
generalpbdpolkovniki: Jaukovič Novaka Danilo, 
viceadmiral; Matulić Dinka Benko; 
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generalmajorji: Glumac Petra Milan, Klanjšček 
Štefana Rado, Medvešek Ludvika Adolf, Tintor Alekse 
Gojko; 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE Z ZLATO ZVEZDO 

kontraadmiral; Vraneš Rade Milan; 
topniški polkovnik; Trbović Nlkole Vlado; 
pehotni podpolkovnik: Korić Kasima Vahid; 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE S SREBRNO ZVEZDO 

pehotni podpolkovnik: Momič Svetozara Dušan; 

pehotni kapetan I, razreda; Zlatković Djordja Sto- 
jan; 

pehotni kapetan: Zagorac Stevana Mitar; 

— za zgledne zasluge in spretnosti >pri razvijanju 
nenehne vneme za izpolnjevanje postavljenih nalog v 
enotah, ki jih vodijo, ter za ustvarjanje pogojev za 
izredno dobre uspehe v svojih enotah in zavodih 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z VELIKO 
ZVEZDO 

generalpolkovniki; Antič Nikole Vicko, Bjelajac 
Mile Stanko, Drakulič Dane Nenad, Kovačević Petra 
Vojo, Uzunovski Nikole Cvetko; 

generalpodpolkovniki; Brujić Dane Srdjan, Djuka- 
novič Stevana Drago, Pepeljugovski Petra Petar, Ske- 
rovič Djoka Zarije; 

generalmajorji: Cetinjski Martina Andrej, Durbaba 
Jovana Jošo, Jakić Antona Josip, Pavić Dure Jovo, 
Pavlović Petra Adam, Vujnovič Nikole Bogdan; 

pehotni polkovnik; Saršon Rudolfa Anton; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z ZLATIMI MECl 

polkovnik pravne službe; Jovanović Alekse Milan; 
pehotna podpolkovnika: Jović Milana Slavko, Stoj- 

menović Riste Jovan; 

zrakoplovni tehnični podpolkovnik; Milutinovič 
Vasilija Radoš; 

kapetan fregate: Markovič Milorada Ljubinko; 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE S SREBRNIMI 
MEČI 

zastavnik administrativne službe; Vidovič Milana 
Pero; 

višji vodnik I. razreda administrativne službe; Bo- 
gosavljevič Djoke Milomir; 

Četrtek, 12. julija 1973. 

vojaška uslužbenca IV. razreda administrativne 
službe; Kostič Slavka Miloje, Radovanovič Timotija 
Radovan. 

St. 146. 
Beograd, 22. decembra 1972. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 
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