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538. 

Na podlagi četrtega odstavka 30. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni Ust SFRJ» št. 25/72 in 
35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

U K E D n O 

O DOPOLNITVAH UREDBE O NAČINU IN POS- 
TOPKU PRI SKLEPANJU DRUŽBENIH DOGOVO- 

ROV O CENAH 

1. člen 
V uredbi o načinu in postopku pri sklepanju druž- 

benih dogovorov o cenah (»Uradni list SFRJ« št. 26/72 
in 21/73) se doda za 1. členom nov, la člen, ki se glasi: 

»Z družbenimi dogovori se urejajo na dolgoročni 
podlagi medsebojna razmerja grupacij, ki tvorijo teh- 
nološko in ekonomsko povezane celote vsega produk- 
cijskega in prometnega procesa. 

Z družbenim dogovorom se urejajo za zagotovitev 
ekonomske varnosti zlasti: obveznosti in pravice gledo 
preskrbovanja in prevzemanja blaga in opravljanja 
storitev, vprašanje cen, medsebojnega razvoja, skup- 
nega raziskovanja in vlaganja in organiziranega nasto- 
pa na domačem in tujem trgu.« 

2. člen 
V 2. členu se dodasta za prvim odstavkom dva 

nova odstavka, ki se glasita; 
»Z merili za oblikovanje cen za proizvode in sto- 

ritve, ki so lahko predmet mednarodne menjave, se 
natančneje določita cena na tujem trgu za proizvode 
in storitve, ki so predmet družbenega dogovora, kakor 
tudi način dolgoročnega usklajevanja domačih cen s 
cenami v mednarodni menjavi. 

Na podlagi meril iz prvega in drugega odstavka 
t6ga člena se smejo cene oblikovati največ do ravni, 
ki je določena s politiko cen za tekoče leto.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 
3. člen 

V 4. členu se dodajo za prvim odstavkom trije novi 
odstavki, ki se glasijo: 

»Predlog mora navajati; predmet družbenega do- 
govora, njegov namen, vsebino in temeljni koncept za 
reševanje širših družbeno-ekonomskih odnosov v zvezi 
s cenami, kakor tudi utemeljitev njegove družbeno- 
-ekonomske opravičenosti. 

Predlog za sklenitev družbenega dogovora obrav- 
navajo pristojni organi udeležencev v dogovar- 
janju, ki pretehtajo družbeno-ekonomsko opra- 
vičenost družbenega dogovora in določijo svojega 
predstavnika v postopku za njegovo sklenitev. 

Udeleženci v postopku za sklenitev družbenega 
dogovora sporazumno določijo dokumentacijo, ki bo 
podlaga za sklenitev družbenega dogovora.« 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta peti 
in šesti odstavek. 

4. člen 
V 9. členu se doda za prvim odstavkom nov drugi 

odstavek, ki se glasi; 

»Novega družbenega dogovora ni dovoljeno skle- 
niti in veljavnega družbenega dogovora ne spremenili 
ali dopolniti, preden ne preteče 12 mesecev od dneva 
podpisa veljavnega družbenega dogovora, razen ob 
večjih motnjah v razmerjih na trgu in gibanju cen.« 

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

»Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 213. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemai Bijcdic s. r. 

539. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 
in 35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

O D K O K 

O MAKSIMALNIH CENAH ZA PREMOG 

1. Proizvajalne organizacije združenega dela, ki 
pridobivajo premog, smejo povečati zanj svoje sedanje 
prodajne cene termoelektrarnam, in sicer: 

din/lO6 Kcal 

1) za črni premog do 40,64 
2) za rjavi premog do 37,19 
3) za lignit do 34,60 
Te cene veljajo franko naloženo na vagon v pro- 

izvajalčevem kraju ob nespremenjenih sedanjih pro- 
dajnih pogojih. , , 

2. Proizvajalne organizacije združenega dela, ki 
pridobivajo premog, katere so sklenile s termoelek- 
trarnami dolgoročno pogodbo o preskrbi s premogom 
in dinamiki njegove dobave, smejo prodajati premog 
po cenah iz omenjene pogodbe z omejitvijo, da ne 
smejo biti te cene podlaga za povečanje cen za elek- 
trično energijo. 

3. Proizvajalne orgahizacije združenega dela, ki 
pridobivajo premog, smejo povečati zanj sedanje pro- 
dajne cene drugim potrošnikom največ do 50/o ob ne- 
spremenjenih sedanjih prodajnih pogojih. 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 204. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik 
Džemai Bijedič s. r. 
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540. 

Na podlagi 3. člena zakona o zagotovitvi sredstev 
federacije za poravnavo stroškov, nastalih v zvezi z 
zatiranjem slinavke in parkljevke (»Uradni list 
ŠFRJ« žt. 28/73) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O VIŠINI IN NATANČNEJŠEM NAMENU SKUPNIH 
§EEDSTEV ZA PORAVNAVO STROŠKOV, NASTA- 
LIH V LETU 1972 Z UKREPI ZA ZATIRANJE SLI- 
NAVKE IN PARKLJEVKE V POSAMEZNIH MEJ- 
NIH OBČINAH V SOCIALISTIČNI AVTONOMNI 

POKRAJINI VOJVODINI 

1. Da se poravnajo stroški, nastali v letu 1972 z 
ukrepi za zatiranje slinavke in parkljevke v Socia- 
listični avtonomni pokrajini Vojvodini, se zagotovijo 
sredstva v znesku 24,454.760 dinarjev, ki so bila upo- 
rabljena: 

1) za nakup cepiva 
2) za dezinfekcijo 
3) za odškodnino za pobito živino 
4) za cepljenje 
5) za storitve Veterinarskega 

inštituta v Novem Sadu 

dinarjev 
10,723.446 

1 471.302 
7,110.617 
6,010.007 

139.388 

2. Sredstva iz 1. točke pod 1) do 4) tega od- 
loka, bodo uporabljena za poravnavo stroškov iz o- 
menjenih določb v občinah Apatin, Sombor, Subo- 
tica, Kanjiža, Novi Kneževac, Čoka, Kikinda, Nova 
Crnja, Žitište, Sečanj, Plandište, Vršac in Bela Crkva. 

3. Sredstva iz 1. točke tega odloka dobi na raz- 
polago izvršni svet Socialistične avtonomne pokra- 
jine Vojvodine. 

4. Ta odlok začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 205. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

541. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 
35/72) v zvezi s 1. točko odloka o osnovnih kmetijs- 
kih proizvodih, ki se štejejo za kmetijske proizvode, 
pomembne za vso državo (»Uradni list SFRJ« št. 
40/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O UARANTIRANIH CENAH ZA PŠENICO LETINE 
1974 

1. Organizacijam združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s pridelovanjem pšenice same ali v kooperaciji z 
individualnimi kmetijskimi proizvajalci, in indi- 
vidualnim proizvajalcem (v nadaljnjem besedilu: 
proizvajalci), so za pšenico letine. 1974 garantirane 
tele cene: 

1) za pšenico sort kvalitetnih skupin 
A in B 

2) za pšenico sort kvalitetne skupine C 

din/kg 

1,67 
1,55 

Cene iz prvega odstavka te točke so mišljene za 
pšenico, oddano v mesecu juliju. Te cene se pove- 
čujejo za vsak naslednji mesec, začenši z mesecem 
avgustom do vštetega meseca maja naslednjega leta: 

1) za pšenico kvalitetnih skupin 
A in B, za 

2) za pšenico kvalitetne skupine C za 

V juniju veljajo cene iz meseca maja. 

din/kg 

0,015 
0,015 

2. Zvezna direkcija za rezerve živil (v nadaljnjem 
besedilu: direkcija) je dolžna kupovati po cenah in 
pogojih iz tega odloka vsako količino pšenice, katero 
ji proizvajalci ponudijo v nakup, in kupljeno pšenico, 
katero ji proizvajalci dajo na razpolago, prevzeti v 
treh mesecih od tega dneva. Direkcija je dolžna pla- 
čati proizvajalcu garantirano ceno, ki velja za mesec, 
v katerem pšenico prevzame. 

3. Cene iz 1. točke tega odloka so mišljene fran- 
ko vagon na nakladalni postaji proizvajalca, franko 
skladišče na železniški postaji proizvajalca ali franko 
skladišče mlina za tiste proizvajalce, ki se ukvarjajo 
s pridelovanjem pšenice sami ali v kooperaciji z indi- 
vidualnimi kmetijskimi proizvajalci — po izbiri di- 
rekcije, za individualne proizvajalce pa franko skla- 
dišče organizacij združenega dela, ki jih direkcija po- 
oblasti, da zanjo odkupujejo pšenico, in sicer za 
pšenico, ki je zrela in zdrava, brez znamenj plesni in 
tujega okusa in vonja, primerna za hrano ljudi in ni 
napadena po pšeničnih boleznih in škodljivcih, kako- 
vosti 76 kg hektolitrske teže z 2% tujih zrn in pri- 
mesi ter 13% vlage. 

4. Ce ima pšenica večjo ali manjšo hektolitrsko 
težo, kot je predpisana v 3. točki tega odloka, se ga- 
rantirana cena poveča oziroma zmanjša za 0,5% pri 
vsakem kilogramu večje ali manje hektolitrske teže. 
Ulomki se upoštevajo. Za pšenico s hektolitrsko težo 
nad 80 kg se šteje, da ima hektolitrsko težo 80 kg. 

Ce je v pšenici večji ali manjši odstotek tujih 
zrn, primesi ali vlage, kot je predpisano v 3. točki 
tega odloka, se za enak odstotek zmanjša oziroma po- 
veča garantirana cena. Ulomki se upoštevajo. Zdrob- 
ljena zrna, manjša od polovice, se štejejo med tuja 
zrna. 

Za pšenico s hektolitrsko težo manj kot 74 kg ali 
z več kot 5% tujih zrn in primesi ne veljajo določbe 
tega odloka. 

5. Direkcija ni dolžna kupovati ponujene ji pše- 
nice, ki vsebuje več kot HVo vlage. 

Izjemoma lahko prevzame direkcija tudi pšenico 
z večjim odstotkom vlage kot 14%; pri tem pa se 
garantirana cena za tako pšenico zmanjša tudi za 
stroške sušenja. Glede teh stroškov skleneta proizva- 
jalec in direkcija pogodbo. 

Ce je pšenica močneje snetljiva ali pa umazana 
in nečista, se odbije do 50/o garantirane cene. 

6. Direkcija in proizvajalci uredijo s pogodbo 
prevzemne roke in druge dobavne pogoje. 
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7. Direkcija lahko pooblasti posamezne organiza- 
cije združenega dela, da zanjo odkupujejo pšenico v 
smislu tega odloka. 

8. Natančnejše predpise o sortah pšenice iz 1. točke 
tega odloka izda zvezni sekretar za kmetijstvo. 

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

R. p. št. 206. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal BlJetlic s. r. 

542. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena v zvezi z 28. 
členom zakona o družbeni kontroli cen (»Uradni list 
SFRJ« št. 25/72 in 35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O PRODAJNIH POGOJIH PSI OBLIKOVANJU CEN 
ZA PROIZVODE IN STORITVE 

1. Proizvajalne in druge organizacije združenega 
dela smejo pri oblikovanju prodajnih cen upoštevati 
tudi prodajne pogoje, kot so: kraj dobave, rabat, super- 
rabat, rizike ter druge bonifikacije in pogoje, blagaj- 
niški skonto, obračun embalaže- idr. 

Zaradi spremembe prodajnih pogojev iz prvega 
odstavka te točke ni dovoljeno povečevati prodajnih 
cen za proizvode in storitve, ki so maksimirane ali 
določene kot zadržane ali se po veljavnih predpisih 
oblikujejo drugače. 

2. Ne glede na drugi odstavek 1. točke tega odloka 
smejo proizvajalne organizacije združenega dela pri 
prodaji proizvodov trgovskim organizacijam združene- 
ga dela poslabšati prodajne pogoje (rabat od nadrodne 
prodajne cene, količinski rabat, superrabat, blagajniški 
skonto in druge bonifikacije), ki se vštevajo v celoten do- 
hodek trgovske organizacije združenega dela, ne smejo pa 
poslabšati prodajnih pogojev (rednega rabata, kraja 
dobave, obračuna embalaže idr.), ki se neposredno iz- 
kazujejo v fakturi in upoštevajo pri oblikovanju pro- 
dajne cene za končno porabo. 

3. Natančnejša pojasnila o tem, na katere prodaj- 
ne pogoje se nanaša 2. točka tega odloka, daje po po- 
trebi Zvezni sekretariat za trg in cene. 

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

R. p. št. 207. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

543. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O DOPOLNITVI ODLOKA O BENEFICIRANIH CA- 
RINSKIH STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO 
NEKATERIH GRUPACIJ GOSPODARSTVA, ZA KA- 
TERO JE BILA PRIJAVA O SKLENJENJEM UVOZ- 
NEM POSLU PREDLOŽEN A PRISTOJNI BANKI DO 

31. DECEMBRA 1972. UVOZI PA SE DO 30. SEP- 
TEMBRA 1973 

1.V 1. točki odloka o beneficiranih carinskih stop- 
njah za specifično opremo nekaterih grupacij gospo- 
darstva, za katero je bila prijava o sklenjenem uvoz- 
nem poslu predložena pristojni banki do 31. decembra 
1972, uvozi pa se do 30. septembra 1973 (»Uradni 
list SFRJ« št. 20/73), se dodajo na koncu določbe pod 
33) vejica in besede:« oziroma če je pogodbo, na pod- 
lagi katere se oprema uvozi, po posebnih predpisih 
potrdil pristojni zvezni upravni organ do 31. decem- 
bra 1972«. 

2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo začenši s 
1. januarjem 1973. 

R p. št, 208. 
Beograd, 19, julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 

544. 

Na podlagi drugega odstavka 37. člena zakona o 
prometu blaga in storitev s tujino (»Uradni list 
FTJRJ« št. 27/62 in »Uradni list SFRJ« št. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOKA O BO- 
LOČITVI BLAGA, ZA KATERO DOLOČA BLAGOV- 
NE KONTINGENTE IN DEVIZNE KONTINGENTE 
ZVEZNI SEKRETARIAT ZA ZUNANJO TRGOVINO 

1. V 1. točki odloka o določitvi blaga, za katero 
določa blagovne kontingente in devizne kontingente 
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»Uradni list 
SFRJ« št. 14/72), se črtajo zaporedne številke 70, 73, 
74, 79, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. 94, 95, 114 in 115. 

Za zaporedno številko 104 se dodajo tri nove za- 
poredne številke, ki se glasijo: 
»104a 84.52/la Računski stroji, ročni 
10ib 84.52/lb-l Računski stroji, električni, z vde- 

lanim mehanizmom za vse ra- 
čunske operacije 

104c 84.52/lb-2 Drugi računski stroji, električni, 
t.j. za eno do tri računske opera- 
cije«. 

Za zaporedno številko 107 se doda nova zapored- 
na številka 107a, ki se glasi: 
»107a 84.63/Зс Drsni ležaji«. 

Za zaporedno številko 112 se doda nova zapored- 
na številka 112a, ki se glasi: 
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»112a 89.04 Ladje, čolni in druga plovila za 
rezanje«. 

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

R. p, št. 210. 
Beograd, 19. julija 1973, 

Zvezni izvršni svei 

Predsednik: 
Kžemal Bijedic s. r. 

545. 

Na podlagi 8. člena zakona o Zveznem izvršnem 
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 32/71 in 54/71) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O USTANOVITVI SVETA ZA VPRAŠANJA DRUŽ- 
BENO-POLITICNEGA SISTEMA 

1. Svet za vprašanja družbenc-političnega sistema 
(v nadaljnjem besedilu: svet) obravnava vprašanja 
graditve in nadaljnjega razvoja družbeno-političnega 
sistema, ki ga določa ustava SFRJ; obravnava predlo- 
ge zakonov in drugih aktov iz pristojnosti organov 
federacije, s katerimi se urejajo temeljna razmerja 
na področju družbeno-političnega sistema; obravnava 
odnose^ na tem področju ter daje o teh vprašanjih 
Zveznemu izvršnemu svetu mnenje in predloge. 

Na zahtevo zborov Zvezne skupščine, predsedstva 
SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, skupščin republik in 
skupščin avtonomnih pokrajin ter njihovih izvršnih 
svetov obravnava svet posamezna vprašanja iz podro- 
čij, ki so navedena v prvem odstavku te točke, in daje 
omenjenim organom mnenje oziroma predloge. 

2. Predloge oziroma stališča, ki jih zavzame o 
vprašanjih iz prvega odstavka 1. točke tega odloka 
pošlje svet Zveznemu izvršnemu svetu. 

3. Svet sestavljajo predsednik in člani, ki jih ime- 
nuje in razrešuje Zvezni izvršni svet. 

Predsednik sveta se imenuje izmed članov Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Člani sveta se imenujejo izmed članov Zveznega 
izvršnega sveta, republiških in pokrajinskih izvršnih 
svetov, predstavnikov družbeno-političnih organizacij 
na ravni federacije, ter priznanih znanstvenih in stro- 
kovnih delavcev. 

Člani sveta izmed članov republiških in pokrajin- 
skih izvršnih svetov se imenujejo na predlog omenje- 
nih svetov, predstavniki družbeno-političnih organi- 
zacij pa na predlog njihovih izvršilnih organov. 

4. Preučevanje in pripravljanje določenega vpra- 
šanja iz svojega delovnega področja lahko prepusti 
svet znanstvenemu oziroma strokovnemu zavodu ali 
pa lahko v ta namen ustanovi delovno skupino ali 
kakšno drugo delovno telo. 

Po sklepu sveta ali če to zahteva njegov predsed- 
nik, preučujejo zvezni upravni organi in zvezne orga- 
nizacije posamezna vprašanja ter pripravljajo analize 
in druga gradiva, ki jih potrebuje svet za svoje delo. 

5. Svet dela na sejah. Seje sklicuje in jih vodi 
predsednik sveta. 

Na svetovih sejah sodelujejo tudi predstojniki 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, ka- 
dar gre za vprašanja, ki se nanašajo na delovno pod- 
ročje organa oziroma organizacije, ki jo vodijo, kakor 
tudi vodje delovnih skupin oziroma delovnih teles, 
kadar obravnava svet vprašanja, o katerih je dala za- 
devna delovna skupina ali delovno telo svoje mnenje. 

6. Organizacijo in delo sveta ureja poslovnik, ki 
si ga predpiše svet. 

7. Strokovno in administrativno delo za svet za- 
gotavlja sekretar Zveznega izvršnega sveta. 

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

R. p. št. 211. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svei 

Predsednik; 
Džemal Bijedic s. r. 

546. 

Na podlagi 8. člena zakona o Zveznem izvršnem 
svetu {»Uradni list SFRJ« št. 32/71 in 54/71) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O USTANOVITVI GOSPODARSKEGA SVETA 

1. Gospodarski svet (v nadaljnjem besedilu: svet) 
obravnava vprašanja graditve in razvoja gospodarske- 
ga sistema, ki ga določa ustava SFRJ, usklajevanja 
gospodarskega razvoja Jugoslavije in uresničevanja 
določene ekonomske politike, usklajevanja in usmer- 
janja zveznih upravnih organov in zveznih organi- 
zacij pri njihovem delu na področju gospodarstva; 
obravnava predloge zakonov in drugih aktov iz pris- 
tojnosti organov federacije, s katerimi se urejajo te- 
meljna razmerja na področju gospodarskega sistema; 
obravnava uresničevanje politike na področju gospo- 
darstva; oblikuje stališča o teh vprašanjih ter daje 
pobudo in predloge za njihovo uresničevanje. 

Na zahtevo zborov Zvezne skupščine, predsedstva 
SFRJ, Zveznega izvršnega sveta, skupščin republik 
in skupščin avtonomnih pokrajin ter njihovih izvrš- 
nih svetov obravnava svet posamezna vprašanja iz 
področij, ki so navedena v prvem odstavku te točke, 
in daje omenjenim organom mnenje oziroma pred- 
loge. 

2. Predlog oziroma stališča, ki jih zavzame o 
vprašanjih iz prvega odstavka 1. točke tega odloka, 
pošlje^ svet Zveznemu izvršnemu svetu. 

3. Svet sestavljajo predsednik in člani, ki jih 
imenuje in razrešuje Zvezni izvršni svet. 

Predsednik sveta se imenuje izmed članov Zvez- 
nega izvršnega sveta. 

Člani sveta se imenujejo izmed članov Zveznega 
izvršnega sveta, republiških in pokrajinskih izvršnih 
svetov, predstavnikov družbeno-političnih organizacij 
na ravni federacije, predstavnikov Gospodarske zbor- 
nice Jugoslavije ter priznanih družbeno-političnih, 
znanstvenih in strokovnih delavcev. 

Člani sveta izmed članov republiških in pokra- 
jinskih izvršnih svetov se imenujejo na predlog ome- 
njenih svetov, predstavniki družbeno-političnih or- 
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ganizacij in predstavnik Gospodarske zbornice Ju- 
goslavije pa na predlog njihovih izvršilnih organov. 

4. Preučevanje in pripravljanje določenega vpra- 
šanja iz svojega delovnega področja lahko prepusti 
svet znanstvenemu oziroma strokovnemu zavodu ali 
pa lahko v ta namen ustanovi delovno skupino ali 
kakšno drugo delovno telo. 

Po sklepu sveta ali če to zahteva njegov pred- 
sednik, preučujejo zvezni upravni organi in zvezne 
organizacije posamezna vprašanja ter pripravljajo 
analize in druga gradiva, ki jih potrebuje svet za 
svoje delo. 

5. Svet dela na sejah. Seje sklicuje in jih vodi 
predsednik sveta. 

Na svetovih sejah sodelujejo tudi predstojniki 
zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, ka- 
dar gre za vprašanja, ki se nanašajo na delovno pod- 
ročje organa oziroma organizacije, ki jo vodijo, kakor 
tudi vodje delovnih skupin oziroma delovnih teles, ka- 
dar obravnava svet vprašanja, o katerih je dala za- 
devna delovna skupina ali-delovno telo svoje mnenje. 

6. Organizacijo in delo sveta ureja poslovnik, ki 
si ga predpiše svet. 

7. Strokovno in administrativno delo za svet za- 
gotavlja sekretar Zveznega izvršnega sveta. 

8. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
V »Uradnem listu SFRJ«. 

R. p. št. 212. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Eijedić s. r. 

Tarifna 
številka Jmenovanje 

64.10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
•— Polžaste črpalke za črpanje te- 

kočega gnojila z zmogljivostjo 
nad 100 ms/h in tlakom 10 AT 5 

84.24/lc 

84.24/2b 

84.24/5b 

84.24/7b 

84.24/9a in b 

84.25/lb 
84,25/3a 

tekočega 

s štiri- 
za ko- 

zemlje 

547. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/68, 30/68, 17/69, 27/69, 52/69, 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA SPECIFIČNO 
OPREMO, KI SE UPORABLJA V KMETIJSTVU 

1. Za proizvode iz spodaj navedenih tarifnih šte- 
vilk oziroma postavk carinske tarife — specifične op- 
reme, ki se uporablja v kmetijstvu, bodo veljale pri 
uvozu namesto carinskih stopenj, ki so določene v 
carinski tarifi oziroma v odločbi o nižjih carinskih stop- 
njah za uvoz posameznih proizvodov (»Uradni list 
SFRJ« št. 10/73), tele carinske stopnje: 

Carin- 
ska 

stopnja 

— Črpalke za črpanje 
gnojila 

Plugi, traktorski 
Ex. 
Plugi, nošeni in polnošeni 
mi in več plužnimi telesi, 
lesne traktorje 
Traktorski kultivatorji 
Ex. 
Kultivatorji za pripravo 
pred setvijo z delovno širino nad 
5 m 5 
Traktorske kolutaste brane 
Ex. 
— Traktorske kolutaste brane z 

delovno širino nad 4 m 5 
Traktorski trosilniki za gnoj 
Ex. 
— Traktorski trosilniki za hlevski 

gnoj z nosilnostjo nad 5 t 5 
— Trosilniki za mineralno gnojivo 

z nosilnostjo nad 500 kg 5 
, Stroji za sajenje^ obdelovanje in 

druga vrtnarska dela 
Ex 
— Stroji za sajenje, vlečeni in 

nošeni 5 
— Stroji za sajenje, samovozni 5 
Vlečeni kombajni za žito 5 
Drugi kombajni, samovozni 
Ex. 
— Kombajni za izkopavanje 

krompirja 5 
— Kombajni za izkopavanje repe 5 
— Kombajni za obiranje bombaža 5 
— Kombajni za siliranje 5 
— Kombajni za obiranje stročje- 

ga fižola, graha, paradižnikov, 
fižola, kumaric in paprike 5 

Drugi kombajni, vlečeni 
Ex. 
— Kombajni za izkopavanje repe 5 
— Kombajni za izkopavanje 

krompirja 5 
— Kombajni za obiranje bombaža 5 
— Kombajni za obiranje stročjega 

fižola, graha, paradižnikov, ku- 
maric in paprike 5 

Traktorski in samovozni samo- 
vezalniki in žetveni stroji 5 
Traktorski kosilniki 
Ex. 
Traktorski kosilniki, kombinirani 
z mečkalnikom 5 
Samovozni kosilniki 
Ex. 
Samovozni kosilniki, kombinirani 
z mečkalnikom 5 
Mlatilnice z elevatorjem in brez 
elevatorja 5 
Stiskalnice za seno in slamo 5 

84.25/10a in b Stroji za izkopavanje krompirja 
m pese 5 
Drugi stroji, aparati in priprave 
za spravljanje in mlatev 
Ex. 
— Kopalniki za korenje in kiki- 

riki 5 
— Stroji za sušenje bombaža 5 
— Čistilniki za bombaž 5 

84.25/3b 

84.25/4b in c 

84.25/5b 

84.25/5С 

84.25/6a in b 

84.25/9 
84.25/10 

84.25/12 
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84.26/1 Molzni stroji 5 
87.01/lb Drugi traktorji, kolesni 

Ex. 
Traktorji, z močjo nad 120 km po 
DIN 5 

2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uardnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo od 1. 
januarja 1973. 
1970). 

R. p. št. 209. 
Beograd, 19. julija 1973. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedio s. r. 

548. 

Na podlagi ustavnega amandmaja XXIX sklepajo 
SR Bosna in Hercegovina, SR Črna gora, SR Hrvat- 
ska, SR Makedonija, SR Slovenija, SR Srbija, SAP 
Kosovo in SAP Vojvodina, ki jih zastopajo poobla- 
ščeni predstavniki, 

DOGOVOR 

O SKUPNIH OSNOVAH ZA RAZŠIRJENO REPRO- 
DUKCIJO V KMETIJSTVU OD LETA 1973 »O KON- 
CA LETA 1975 IN O POLITIKI ZA SPODBUJANJE 
PROIZVODNJE NA INDIVIDUALNIH KMETIJSKIH 

GOSPODARSTVIH 

I. SPLOSNE določbe 

1. člen 
Socialistične republike in socialistični avtonomni 

pokrajini^ ugotavljajo skupaj na podlagi svojih druž- 
benih načrtov, da je treba skladno s splošnim gospo- 
darskim razvojem in primerjalnimi prednostmi in 
možnostmi posameznih območij kmetijstvo v vsej 
državi hitreje razvijati, in se strinjajo, da mora kme- 
tijska proizvodnja v prihodnjem obdobju doseči takš- 
no rast, s katero bosta zagotovljena zadovoljitev do- 
mače porabe osnovnih kmetijskih proizvodov ter eko- 
nomsko smotern izvoz nekaterih kmetijsko-živilskih 
proizvodov. 

Republike in avtonomni pokrajini ugotavljajo, da 
je poleg razvoja kmetijstva potreben hitrejši razvoj 
socialističnih samoupravnih družbsno-ekonomskih od- 
nosov v kmetijstvu in na podeželju. 

Da bi se_ uresničili smotri iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, so, kot poudarjajo republike in av- 
tonomni pokrajini, v vseh predelih države nujna us- 
trezna vlaganja v razvoj kmetijstva, in sicer tako v 
družbenem sektorju, kakor tudi na individualnih gos- 
podarstvih. 

2. člen 
Da bi se uresničil program razvoja kmetijstva ter 

vlaganj vanj, se bodo republike in avtonomni pokra- 
jini zavzemale za to, da sklenejo kmetijske organiza- 
cije združenega dela, organizacije združenih indivi- 
dualnih proizvajalcev in organizacije združenega dela 
na področju prometa in živilske industrije med seboj 
samoupravni sporazum o združevanju sredstev, ki so 
potrebna za vlaganje v razvoj kmetijske proizvodnje. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo z ukrepi 
ekonomske politike spodbujale, da se razvoj kmetij- 
stva pospeši z družbenim dogovarjanjem in samo- 
upravnim sporazumevanjem, ter zagotavljale pogoje 
za združevanje sredstev, da se izpolnijo naloge iz 
tega dogovora. 

3. člen 
Republike in navtonomni pokrajini bodo s splošni- 

mi sistemskimi in interventnimi ukrepi podpirala 
pričakovani razvoj kmetijstva v okviru obveznosti iz 
tega dogovora. 

Republike in avtonomni pokrajini ugotavljajo, 
da so podlaga za razvoj kmetijstva v prihodnjem ob- 
dobju družbeno organizirana proizvodnja v kmetij- 
skih ^organizacijah združenega dela in organizacijah 
združen;h kmetijskih proizvajalcev ter individualni 
proizvajalci, ki v različnih oblikah proizvodnje ter 
poslovnega sodelovanja med seboj in z organizacijami 
združenega dela ter ob aktivni politiki bank urejajo 
na samoupravni podlagi lastne in medsebojne obvez- 
nosti glede povečanja kmetijske proizvodnje in tako 
izpolnjujejo naloge iz družbenih načrtov razvoja. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo svojo 
politiko usklajevale z občinami ter vodile v federaciji 
aktivno politiko dogovarjanja, da bi tudi federacija 
s svojimi ukrepi prispevala k temu, da se uresničijo 
smotri iz tega dogovora. 

4. člen 
Republike in avtonomni pokrajini ugotavljajo, 

da je za uresničenje smotrov iz 1. člena tega dogovo- 
ra potrebno zagotoviti do konca leta 1975 za letna 
vlaganja na družbenih gospodarstvih najmanj 
2.000,000.000 dinarjev in na individualnih gospodar- 
stvih 2.200,000.000 dinarjev (računano po cenah iz leta 
1970). 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena bodo za- 
gotovljena iz sredstev organizacij združenega dela, 
združenih sredstev v bankah in sredstev, ki se zago- 
tavljajo s tem dogovorom. 

II. RAZŠIRJENA REPRODUKCIJA V DRUŽBENEM 
SEKTORJU KMETIJSTVA 

5. člen 
Republike in avtonomni pokrajini bodo ustvarjale 

pogoje, da bodo na njihovem ozemlju vlaganja v kme- 
tijstvu družbenega sektorja po obsegu vsako leto to- 
likšna, kot to določa njihov srednjeročni načrt druž- 
benega razvoja, najmanj pa tolikšna, da bo njihov 
obseg ustrezal deležu njihovega družbenega proizvoda 
družbenega sektorja v kmetijstvu v celotnem druž- 
benem proizvodu družbenega sektorja v kmetijstvu 
v Jugoslaviji, s čimer bi bila v celoti zagotovljena po 
obsegu vsaj tolikšna vlaganja, kot je predvideno v 
4. členu tega dogovora. 

6. člen 
Da bi se uresničili smotri iz tega dogovora oziro- 

ma povečala obseg in smotrnost vlaganj za večjo pro- 
izvodnjo pšenice, sončnic, sladkorne pese in mleka na 
družbenih gospodarstvih, zagotavljajo republike in av- 
tonomni pokrajini s tem dovorom 500,000.000 dinar- 
jev oziroma revalorizirano na cene v letu 1973 — 
750,000.000 dinarjev dopolnilnih sredstev, razčlenjenih 
po virih in letih takole: 

milijonov dinarjev 
1973 1974 1975 

465 750 750 

300 330 350 

165 165 — 

— 165 330 
— 90 70 

Dopolnilna sredstva vsega 
od tega: 
1) sredstva, dobljena od te- 

meljnega prometnega davka 
2) sredstva dinarske protivred- 

nosti za zunanje kredite 
3) krediti Mednarodne banke 

za obnovo in razvoj 
4) drugi domači viri 
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7. člen 
Sredstva iz 1. točke 6. člena tega dogovora bodo 

zagotovljena iz temeljnega davka od prometa blaga na 
drobno (tar. štev. 1 tarife temeljnega prometnega dav- 
ka) v višini, ki ustreza 0,50/o tega davka. 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena bodo re- 
publike in avtonomni pokrajini izločale vsako leto iz 
zbirnih računov dohodkov in jih vplačevale na poseben 
račun pri Službi družbenega knjigovodstva Jugoslavije. 

Izločanje in vplačevanje sredstev iz prvega od- 
stavka tega člena na poseben račun ter njihovo upo- 
rabo ureja zvezni zakon, usklajen z republikami in 
avtonomnima pokrajinama. 

8. člen 

Iz sredstev iz 7. člena tega dogovora se bo orga- 
nizacijam združenega dela izplačevala premija za 
pridelane in prodane količine proizvodov iz družbe- 
nega sektorja (razvojna premija), in sicer; 

— pšenice 0,10 dinarjev za 1 kg 
— sončnic 0,20 dinarjev za 1 kg 
— sadkorne pese 0,03 dinarjev za 1 kg 
— mleka 0,25 dinarjev za 1 kg 

Sredstva od dobljene premije bodo organizacije 
združenega dsla izločale na poseben račun in jih 
vlagale, da povečajo proizvodnjo proizvodov iz prve- 
ga odstavka tega člena. Izločenih sredstev ni dovolje- 
no uporabiti, dokler ni sklenjen samoupravni spora- 
zum o njihovem namenu in načinu uporabe. 

Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, da 
se z zveznim zakonom Zvezni izvršni svet pooblasti, 
da predpiše pogoje, ob katerih bodo imele organizacije 
iz prvega odstavka tega člena pravico do razvojne 
premije, ter natančnejše pogoje za njeno izplačevanje 
zvezni organi pa pooblastijo, da izdajo natančnejše 
predpise o načinu njenega uveljavljanja. 

9. člen 
Sredstva, ki jdh dobijo na račun razvojne premije, 

lahko organizacije združenega dela združujejo za skupna 
vlaganja v kmetijsko proizvodnjo (7. točka ustavnega 
amandmaja XXI). 

Republike in avtonomni pokrajini bodo dajale 
pobudo za sklepanje samoupravnih sporazumov o 
združevanju in usmerjanju sredstev od razvojne pre- 
mije, po potrebi pa bodo predpisale, da je njihovo zdru- 
ževanje in usmerjanje njihove uporabe obvezno, da bi 
se uresničili smotri, ki jih določa ta dogovor. 

10. člen 
Sredstva dinarske protivrednosti za zunanje kre- 

dite iz 2. točke 6. člena tega dogovora, obračunana po 
uradnem tečaju, bodo razporejena med republike in 
avtonomni pokrajini ustrezno njihovemu deležu v 
družbenem proizvodu družbenega sektorja kmetijstva 
(načelo čiste dejavnosti) v letu 1971. 

Republike in avtonomni pokrajini bodo po ban- 
kah, ki jih bodo same določile, usmerjale sredstva iz 
prvega odstavka tega člena v investicije v kmetijstvu 
družbenega sektorja in pri tem določale njihov namen 
tako, da se v prvi vrsti doseže večja proizvodnja pro- 
izvodov iz 8. člena tega dogovora. 

11. člen 
Sredstva kreditov Mednarodne Ђапке za obnovo 

in razvoj iz 3. točke 6. člena tega dogovora se bodo 
uporabljala po metodi neposrednega dovoljevanja za 
velike projekte in po metodi posrednega kreditiranja 
po t.i. kreditni liniji. 

Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, 
da sklene Zvezni sekretariat za finance z Mednarod- 
no banko za obnovo in razvoj sporazum o posebni 
kreditni liniji za kreditiranje investicij v družbenem 
sektorju kmetijstva v znesku, ki je določen v 3. točki 
6. člena tega dogovora, in da je nosilec posebne kre- 
ditne linije Vojvodinska banka v Novem Sadu. 

12. člen 
Da bi se sredstva iz redne in iz posebne kreditne 

linije, dovoljena po Mednarodni banki za obnovo in 
razvoj in drugih finančnih organizacijah v tujini, 
smotrneje uporabljala, bodo republike in avtonomni 
pokrajini ustanovile medrepubliško telo, v katerem 
bodo tudi predstavniki Zveznega sekretariata za kmetij- 
stvo, Zveznega sekretariata za finance in Zveznega 
sekretariata za trg in cene; njegova naloga bo, da ko- 
ordinira pripravljanje programov ter zagotavljanje 
in uporabo sredstev za investicije v kmetijski pro- 
izvodnji družbenega sektorja. 

13. člen 
Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo s 

tem, da garantirajo za investicijske, skladno s tem do- 
govorom dobljene kredite, ki potekajo iz mednarodnih 
virov in se uporabljajo za objekte na njdhovem ozemlju, 

14. člen 
Poleg sredstev iz 6. člena tega dogovora, bodo 

republike in avtonomni pokrajini, kolikor jim bodo 
dovoljevale lastne bilančne možnosti, nastopale tudi 
z drugimi ukrepi, da povečajo obseg in smotrnost 
vlaganja v družbeni sektor kmetijstva. 

Z ukrepi iz prvega odstavka tega člena bodo re- 
publike in avtonomne pokrajine vplivale na pogoje, s 
katerimi se dovoljujejo organizacijam združenega dela 
na področju kmetijstva investicijska posojila. 

Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, 
da se temeljni davek od plačil za storitve ne plačuje 
od obresti za kredite, plasirane v investicije v druž- 
benem sektorju kmetijstva. 

Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, 
da obravnajo njihovi organi skupaj z Zveznim se- 
kretariatom za kmetijstvo in. Zveznim sekretariatom 
za finance v treh mesecih od dneva, ko je podpisan 
ta dogovor, problem beneficiranih obresti s stališča 
nujnega stimuliranja in usmerjanja zunanjih in do- 
mačih sredstev v vlaganja v kmetijstvo ter pripravi- 
jo ustrezne skupne ukrepe na tem področju in jih 
predlagajo republikam in avtonomnima pokrajinama. 

15. člen 
Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, 

da s svojimi predpisi oprostijo vse organizacije zdru- 
ženega dela plačevanja davka na dohodek od tistega 
dela dohodka, ki ga vložijo v razvoj kmetijstva. SAP 
Vojvodina bo izvedla ta ukrep v skladu z bilančnimi 
možnostmi. 

III. OSNOVE POLITIKE NASPROTI INDIVIDUAL- 
NIM PROIZVAJALCEM 

16. člen 
Republike in avtonomni pokrajini bodo z ukrepi 

ekonomske politike in drugimi ukrepi, s katerimi se 
spodbujata kmetijska proizvodnja in njen razvoj, kot 
tudi z ustreznimi zakoni odprle možnosti za razno- 
vrstno združevanje individualnih kmetijskih proizva- 
jalcev in njihovih sredstev, tako med seboj, kakor 
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tudi z organizacijami združenega dela, kar bo omogo- 
čalo njihovo večjo vključitev v trg in povečevalo ma- 
terialno podlago za razvoj samoupravnih in dohod- 
kovnih odnosov med njimi in za njihovo socialno var- 
nost. 

17. člen 
Republike in avtonomni pokrajini se zavezujejo, 

da bodo za povečanje tržne proizvodnje in v skladu 
s potrebo po večji produktivnosti dela in po večjem 
dohodku individualnih proizvajalcev s potrebnimi 
ukrepi v mejah svojih pristojnosti ustvarjale mož- 
nosti : 

1) za hitrejšo modernizacijo proizvodnje, zlasti 
v različnih oblikah proizvodnega in poslovnega sode- 
lovanja med kmetijskimi proizvajalci in med 
individualnimi kmetijskimi proizvajalci in organiza- 
cijami združenega dela; 

2) za kreditiranje kooperacijske proizvodnje po 
organizacijah združenega dela; 

3)_ za organiziranje in sofinanciranje službe za 
pospeševanje kmetijstva; 

4) za ustrezaj očo davčno politiko, s katero se 
bodo usmerjala in spodbujala vlaganja v kmetijstvu 
in razvoj kmetijske proizvodnje skladno s smotri te- 
ga dogovora; 

5) za spodbujanje razvoja hranilno-kreditne služ- 
be na podeželju kot pogoja za hitrejši razvoj proiz- 
vodnje na individualnih gospodarstvih; 

6) za spodbujanje združenih kmetijskih proizva- 
jalcev, da se z družbenim dogovarjanjem in samo- 
upravnim sporazumevanjem odločajo za takšno deli- 
tev skupno doseženega dohodka, ki bo ustvarila ma- 
terialno podlago za modernizacijo njihove kmetijske 
proizvodnje in razvoj samoupravnih odnosov. 

18. člen 
Skladno s 1., 4. in 16, členom tega dogovora se 

republike in avtonomni pokrajini zavezujejo, da bo- 
do od leta '1973 do konca leta 1975 zagotovile vsako 
leto za vlaganja na individualnih kmetijskih gospo- 
darstvih na svojem ozemlju najmanj tale dopolnilna 
investicijska sredstva, in sicer: SR Bosna in Hercegovi- 
na — 60,800.000 dinarjev, SR Črna gora — 9,0б0.000 
dinarjev, SR Hrvatska — 99,200.000 dinarjev, SR Ma- 
kedonija — 29,600.000 dinarjev, SR Slovenija   
32,000,000 dinarjev, SR Srbija brez avtonomnih po- 
krajin — 135,800.000 dinarjev, SAP Kosovo — 16,000.000 
dinarjev in SAP Vojvodina — 67,700.000 dinarjev (ra- 
čunano po cenah iz leta 1970). 

Sredstva iz prvega odstavka tega člena bodo upo- 
rabljena v obliki kreditov na lastnem območju za vla- 
ganja skladno s srednjeročnim načrtom republike ozi- 
roma avtonomne pokrajine. 

Kiediti iz drugega odstavka tega člena se bodo do- 
voljevali po organizacijah združenega dela, ki nepo- 
siedno organizirajo proizvodnjo v kooperaciji z indi- 
vidualnimi proizvajalci. 

19, člen 
Republike in avtonomni pokrajini bodo z zakonom 

omogočile individualnim proizvajalcem — kooperantom, 
da se bodo mogli na podlagi prispevka iz lastnega do- 
hodka vključiti v sistem zdravstvenega, invalidskega 
in pokojninskega zavarovanja delavcev, s čimer jim bo 
odprta perspektiva, da si s povečanjem kooperacij- 
ske proizvodnje in lastnega dohodka zagotovijo glede 
pravic in obveznosti približno enak družbeno-ekonom- 
ski položaj, kot ga imajo delovni ljudje v združenem 
delu. 

IV. KONČNE DOLOČBE 

20. člen 
Republike in avtonomni pokrajini se strinjajo, 

da skladno z dogovorjeno politiko kmetijskega razvoja 
spremljajo in analizirajo skupaj s federacijo gibanje 
investicij v kmetijstvu in v zvezi s tem obravnavajo 
položaj in da se, če je treba, posebej dogovarjajo o 
nadaljnjih ukrepih. 

21. člen 
Za spremembe in dopolnitve tega dogovora velja- 

ta način in postopek, po katerih je bil ta dogovor 
sklenjen. 

22. člen 
Ta dogovor začne veljati, ko ga potrdijo skupšči- 

ne republik in avtonomnih pokrajin, uporabljal pa 
se bo od 1. januarja 1973. 

23. člen 
Ta dogovor so podpisali vsi predstavniki republik 

in avtonomnih pokrajin v osmih enako se glasečih 
izvodih, ki se štejejo za avtentična besedila. 

24. člen 
Ta dogovor objaviti v »Uradnem listu SFRJ«. 

Beograd, 6. julija 1973. 

Za SR Bosno in Hercegovino; 
Sukrija Uzunovic s. r. 

Za SR Črno goro: 
Danilo Mičanovič s, r. 

Za SR Hrvatsko: 
' Milan Rukavina s, r. 

Za SR Makedonijo; 
Janko Lazarevski s. r. 

Za SR Slovenijo: 
Milovan Zidar s. r. 

Za SR Srbijo: 
Branislav Ikonić s. r. 

Za SAP Kosovo: 
Božo Bojić s. r. 

Za SAP Vojvodino: 
Milan Janjetovič s. r. 

549. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih ob- 
likah informacij (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in 
»Uradni list SFRJ« št. 15/G5) izdaja zvezni sekretar za 
notranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA LIS- 
TA »KLEINE ZEITUNG« 

Prepovedno je prinašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 141. številko časopisa »Kleine Zeitung« z dne 
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21. junija 1973, ki izhaja v nemščini v Gradcu, Av- 
strija. 

St. 650-1-2/77. 
Beograd, 17. julija 1973 

Po pooblastilu zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
podsekretar: 

Sait Meraku s. r. 

550. 

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

ODLOČBO 

O PREPOVEDI PRINAŠANJA IN KAZŠIKJANJA RE- 
VIJE »DER SFIEGEL« 

Prepovedano je prinašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 27. številko revije »Der Spiegel« z dne 2. 
julija 1973, ki izhaja v nemščini v Hamburgu, Zvezna 
republika Nemčija. 

St, 650-1-22/108. 
Beograd, 17. julija 1973 

Po pooblastilu zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
podsekretar: 

Sait Meraku s, r. 

551. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih ob- 
likah 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 LIS- 
TA »IL PICCOLO« 

Prepovedano je prinašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati 8148, številko časopisa »II Piccolo« z dne 20. 
junija 1973, ki izhaja v italijanščini v Trstu, Italija. 

St. 650-1-12/102. 
Beograd, 17. julija 1973 

Po pooblastilu zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
podsekretar: 

Sait Meraku s. r. 

552. 

Na podlagi 72. člena zakona o tisku in drugih obli- 
kah informacij^ (»Uradni list FLRJ« št. 45/60 in »Urad- 
ni list SFRJ« št. 15/65) izdaja zvezni sekretar za no- 
tranje zadeve 

ODLOČBO 

O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA RE- 
VIJE »ENCOUNTER« 

Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 
razširjati revijo »Encounter« za junij 1973, ki izhaja v 
angleščini v Londonu, Velika Britanija. 

St. 650-1-32/241. 
Beograd, 18. julija 1973. 

Po pooblastilu zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
podsekretar: 

Sait Meraku s. r. 

V ar 
553. 

Na podlagi drugega odstavka 4, člena ter prvega 
зп drugega odstavka 41, člena zakona o jugoslovan- 
skih standardih (»Uradni list FLRJ« št. 16/60 in 30/62) 
predpisuje zvezni sekretar za gospodarstvo v soglasju 
z zveznim sekretarjem za delo in socialno politiko in 
zveznim sekretarjem za kmetijstvo 

PRAVILNIK 

O DOPOLNITVI PRAVILNIKA O KAKOVOSTI AL- 
KOHOLNIH IN BREZALKOHOLNIH PIJAČ, LEDU 

IN KISA 

1. člen 
V 59, členu pravilnika o kakovosti alkoholnih in 

brezalkoholnih pijač, ledu in kisa (»Uradni list SFRJ« 
št, 31/63,- 25/65 in 45/71) se doda na koncu prvega od- 
stavka nov stavek, ki se glasi; »Za konzerviranje piva 
je dovoljeno uporabiti do 30 g/HI kalijevega sorbata«. 

2, člen 
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

St. 2488/3. 
Beograd, 12. julija 1973. 

Zvezni sekretar za 
gospodarstvo: 

Boško Dimitrijević s. r. 

554. 

Na podlagi 22, člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št, 25/72 in 35/72) so sklenili 
predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TRAKTORJE 
GOSENICARJE IN NJIHOVE NADOMESTNE DELE 

_ 1, Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. septembra 1972 sklenili in podpi- 
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sali sporazum o spremembi zadržanih cen za traktorje 
goseničarje in njihove nadomestne dele s tem, da sme- 
jo proizvajalne organizacije združenega dela povečati 
svoje sedanje prodajne cene do 16а/о ob sedanjih pro- 
dajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po conah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 438/1 z dne 17,. julija 1973. 

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

Predstavnik proizvajalcev: »BRATSTVO« — Novi 
Travnik. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Agrotehni- 
ka« _ Ljubljana, — Agrooprema« — Beograd, 
»Jugoagrar« — Novi Sad, »Ratar« — Zrenjanin, 
»Mehanizacija« — Priština, »Poljostroj« — Vin- 
kovci, »Poljotehnika« — Osijek, »Agrosrem« — 
Sremska Mitrovica, »Agroservis« — Kragujevac 
in »Agrovojvodina« — Novi Sad. 

555. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA ZUNANJI LA- 
DIJSKI MOTOR TOMOS-4 IN NADOMESTNE DELE 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 22. septembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za zunanji 
ladijski motor TOMOS-4 in nadomestne dele s tem, 
da sme proizvajalna organizacija združenega dela po- 
večati svoje sedanje prodajne cene ob sedanjih pro- 
dajnih pogojih, in sicer: 

1) za zunanji ladijski motor 
i>Tomos-4« s standardno osjo do 2.336 din/kos 

2) za zunanji ladijski motor »To- 
mos-4« s podaljšano osjo do 2,454 din/kos 

3) za nadomestne dele do 180/o. 
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 

do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziro- 
ma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 347/2 z dne 13. julija 1973. 

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

Predstavnik proizvajalcev: Tovarna motornih vozil 
»Tomos« Koper. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Slovenija-avto« 
— Ljubljana, »Metalia-commerce« — Zagreb, 
»Tehnometal-Gvoždjar« — Novi Sad, »Jeklotehna« 
— Maribor, »Jugobicikl« — Beograd, »Autohrvat- 
ska« — Zagreb, »Volan« — Ljubljana, »Jugoagrar« 
— Novi Sad, »Razvitak« — Metković, Autokuča 
»Sumadija« — Beograd, »Automotor« — Reka, 
»Autosrbija« — Leskovac, »Automakedonija« — 
Skopje, »Ratar« — Zrenjanin in »Elan« — Be- 
gunje. 

556. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA ŠTEDILNIKE 
IN PECI NA TRDNO GORIVO IN NJIHOVE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 5. oktobra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za štedilnike in 
peči na trdno gorivo in njihove dele s tem, da smejo 
proizvajalne organizacije združenega dela povečati 
svoje sedanje prodajne cene: 

1) za štedilnike na trdno gorivo do 12<)/o 
2) 2a peči na trdno gorivo do 13% 
3) za dele štedilnikov in peči do 120/o 

ob sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbor- 
nici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 422/1 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: EI »Milan Blagojevič« 
— Smederevo, »Metalec« — Bitola, »Plamen« • 
Slavonska Požega, »Metalac« — Vranje in »Go- 
renje«— Velenje. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Elektrotehna« 
— Beograd, »Elektrometal« — Beograd, _ »Radio- 
elektro« — Beograd, Preduzeče robnih kuča »Beo- 
grad« — Beograd, »Univerzal« — Bjelovar, 
Trg. pred. »Javor« — Bitola, »Univerzal« 
— Bečej, »Metal« —• Banja Luka, »Mer- 
kur« _ Brčko, »Velma« — Brčko, »Sloga« 
— Bijeljina, »Potkozarje« — Bosanska Gra- 
diška, »Divčibare« — Valjevo, »Trgozad« Zi- 
vinice, »Velepromet« — Zvornik, »Elektrotehna« 
— Zagreb, »Zeljpoh« — Zagreb, »Drina« — Janja, 
»Ravnište« — Kruševac, »Gvoždjar« — Kraljevo, 
»Tehnogvoždjar« — Novi Sad, »Mercator« 
Ljubljana, »Ferimport« — Zagreb, »Crn Bor« 
— Prilep, »Venac« — Ruma, »Jugoelektro« — Beo- 
grad, »Centroprom« — Stara Pazova, »Elektrome- 
tal« — Skopje, »Terazije« — Titovo Užice, »Kovi- 
notehna« — Celje, »Pocerina« — Sabac, »Grosist« 
— Gorica, »Razvitak« — Metković, »Dalma« — 
Split, »Feroelektro« — Sarajevo, »Uzor« Sme- 
derevska Palanka, »Nama« — Zagreb, »Partizan« 
— Cačak, »Novi Dom« — Beograd, »Buducnost« 
— Bosanski Samac, »Ineks« — Beograd, Vinarska 
zadruga — Vlasotince, Radio-elektro Centar — 
Zagreb, »Zvijezda« — Zagreb, »Trgopromet« 
Nova Gradiška, »Na-Ma« — Slavonska Pozega, 
»Nova trgovina« — Slavonska Požega, »16. Novem- 
bar« — Gnjilane, »Zrenjanin« — Zrenjanin, »An- 
gropromet« — Niš, »Metalurgija« — Smederevo, 
»Angropromet« — Požarevac, »Tehnomerkator« 
Celje, »Era« — Velenje, »Trgocentar« — Virovi- 
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tica,^ »Metalimpeks« — Tuzla, »Trgoprodukt« — 
Pančevo, »PTK« — Vranje, »Trgopromet« — Pro- 
kuplje, »Vardar« — Skopje, »Tehnometal-Make- 
donija« — Skopje in »Bosanka« — Bosanski 
Samac: 

557. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ<' št. 25/72 in 35/72) so sklenili 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TEHNIČNE 
PLINE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 10. oktobra 1972 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za tehnične pline 
s tem, da smejo proizvajalne organizacije združenega 
dela povečati svoje prodajne cene tako, da znaša naj- 
višja prodajna cena: 

— za kisik do i 4,50 din/kg 
— za dušik do 6,00 din/kg 

za acetilen do 18,50 din/kg 
— za ogljikov dioksid do 4,00 din/kg 

ob prodajnih pogojih, ki so določeni v sporazumu, 
katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici Jugosla- 
vije. 

2."K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 434/3 z dne 16. julija 
1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Tehnogas« — Be- 
ograd, Tovarna dušika — Ruše in Juvent — 
Zagreb. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »MAG« — Be- 
ograd, »Zeljezara« — Zenica, »EI« — Niš, »MINEL« 
— Beograd, »Zelezara« — Smederevo, »UMI« —- 
Beograd, »TPK« — Zagreb, »CHEMO« — Ljublja- 
na, »Monter« — Zagreb, »UJjanik« — Pulj, »OKI« 
— Zagreb, »Jedinstvo« — Zagreb, »Hidromontaža« 
— Maribor in »TANIN« — Maribor. 

558. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TRAKTOR- 
SKE PRIKLJUČKE ' (PLUGI, BRANE, KOLUTASTE 
BRANE, SEJALNIKI IDR.) IN NJIHOVE NADOMES- 

TNE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 17. oktobra 1972 sklenili sporazum o 
spremembi zadržanih cen za traktorske priključke 
(pluge, brane, kolutaste brane, sejalnlke idr.) in njihove 
nadomestne dele s tem, da smejo proizvajalne organi- 
zacije združenega dela povečati svoje sedanje prodajne 
cene do 12,720/o ob sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to določa 

sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 407/2 z dne 17. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »IMT« — Beograd, 
»OLT« — Osijek, »Lemind« — Leskovac, »IMR« —' 
Rakovica, in »Poljostroj« — Odžaci. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: 27 kupcev-po- 

trošnikov, ki so našteti v posebni prilogi k temu 
sporazumu, kateri je v dokumentaciji Gospodarske 
zbornice Jugoslavije. 

559. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA ELEKTRO- 
INSTALACIJSKI MATERIAL 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 14, novembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za elektro- 
instalacijski material s tem, da smejo proizvajalne or- 
ganizacije povečati svoje sedanje prodajne cene naj- 
več do IS^S0/« ob sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št, 140/2 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Elektro-Kontakt« — 
Zagreb, »Elma« — Crnuće-Ljubljana, »TEP« — 
Vrapče-Zagreb, »Nopal« — Bačka Palanka, »S!o- 
boda« OOUR »Standard« — Bosanska Gradiška, 
»Energoinvest« — Sarajevo in »Sigma« — Subo- 
tica 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Angropromet« 
— Niš, »Brodomerkur« — Split, »Dalma« — Split, 
»Elektromaterijal« — Reka, »Elektrometal« — 
Beograd, »Elektronabava« — Ljubljana, »Elektro- 
tehna« — Beograd, »Elektrotehna« — Ljubljana, 
»Elektrotehna« — Zagreb, »Elektroopskrba« — 
Zagreb, »Ferimport« — Zagreb, »Feroelektro« — 
Sarajevo, »Interpromet« — Skopje, «Istra« — 
Pulj. »Jeklotehna« — Maribor, »Jugoelektro« — 
Beograd, »Jugotehnika« — Ljubljana, »Metal« — 
Banja Luka, »Na-Ma« — Zagreb, »Radioelektro« 
— Beograd, »Radioelektro-Centar« — Zagreb, 
»Tehnomerkator« — Celje, »Tehnomerkur« — 
Karlovac, »Tehnogvoždjar« — Novi Sad, »Tehno- 
metal Makedonija« — Skopje in »Unima« — Sa- 
rajevo. 
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560. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA VODNE 
CEPALKE NA MOTORNI POGON (BREZ MOTOR- 

JA) IN NJIHOVE DELE ч 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 15. novembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za vodne 
črpalke na motorni pogon (brez motorja) in njihove 
dele s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene naj- 
več do UVo ob sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke {ega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali -po cenah in ob pogojih, kot določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zborni- 
ci Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je*dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 354/2 z dne 16. julija 
1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Jastrebac« — Niš, 
»Litostroj« — Ljubljana, »Elektrokovina« — Ma- 
ribor, »Tito« — Skopje, »Jugoturbina« — Karlovac, 
»IMP« — Ljubljana in »Metalac« — Zrenjanin. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Metalservis« 
— Beograd, »Tehnopromet« — Beograd, »Rud- 
nap« — Beograd, »Zeljpoh« — Zagreb, »Rudar« — 
Zagreb, »IMP« — Maribor, »Zvezdara« — Beo- 
grad, »Instalater« — Sremska Mitrovica, »12. 
Oktobar« — Mladenovac, Trgovačko preduzeče 
»Zrenjanin« — Zrenjanin, »Tehnogvoždjar« — 
Novi Sad, »Radioelektro« — Beograd, »Janko Lis- 
jak« — Beograd, »Graneksport« — Beorad, »Ko- 
paonik« — Beograd, »Elektrometal« — Beograd, 
»Slavonijakomerc« — Osijek, »Agropromet« — 
Kruševac, »Seme« — Beograd, »Trgopromet« — 
Prokuplje, »Beograd« preduzeče robnih kuča —• 
Zrenjanin in »Ogrev« — Trgovačko preduzeče — 
Subotica. 

561. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA STANDARD- 
NE ELEKTROMOTORJE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 21. novembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za stan- 
dardne elektromotorje s tem, da smejo proizvajalne 
organizacije združenega dela povečati svoje sedanje 
prodajne cene največ do IS'/o ob sedanjih prodajnih 
pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma že zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 

oziroma kupovali po cgnah in ob pogojih, kot to do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 145/2 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Rade Končar« — Za- 
greb, »Elektrokovina« — Maribor, »Energoinvest« 
— Sarajevo in »Gorenje-Sever« — Subotica. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Elektrotehna« 
— Ljubljana, »Tehnogvoždjar« — Novi Sad, »Da- 
vid Pajič« — Beograd, »Metalka« — Ljubljana, 
Jeklotehna« — Maribor. »Elektoopskrba« — Za- 
greb, »Elektronabava« — Ljubljana, »Radioelek- 
tro« — Beograd, »Poljostroj« — Odžaci, »Rudnap« 
— Beograd, »Elektrotehna« — Beograd, »Ferim- 
port« — Zagreb, »Energoinvest« — Sarajevo, 
»Zeljpoh« — Zagreb, »Elektrotehna« — Zagreb, 
»Metalservis« — Beograd in »Agroprodukt« — Su- 
botica. 

562. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) so sklenili 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA MANOMETRE, 
VAKUUMMETRE, MANOVAKCUMMETRE IN HID- 

ROMETRE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavnika po- 
trošnikov so dne 23. novembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za mano- 
metre, vakuummetre, manovakuummetre in hidro- 
metre s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene ob 
sedanjih prodajnih pogojih tako, da znaša najvišja 
prodajna cena: 

za manometer 0 60 
0 63 
0 80 
0 100 
0 150 

za vakuummeter 0 80 
0 100 
0 150 

za manovakuum- 

najvec 

meter 

za hidrometer 

0 80 
0 100 
0 150 
0 80 
0 100 
0 150 

Din/kos. 
44,30 
61,40 
88,20 

111,00 
159,90 
98,40 

126,10 
180,40 

98,40 
126,70 
180,80 
94,70 

121,70 
176,30 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 
kupovali po cenah in ob pogojdh, kot to določa spora- 
zum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbomifci Ju- 
goslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 359/2 z dne 3. julija 1973. 
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4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Predstavnika proizvajalcev: »Borac« — Beograd in 
»Cajevac« — Banja Luka. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Metalseivis« 
— Beograd, »Tehnopromet« — Beograd, »Tehno- 
gvoždjar« — Novi Sad, »Instalotehna« — Zagreb, 
»Željpoh« — Zagreb, »Plasa« — Zagreb, »Jekloteh- 
na« — Maribor, »Zrenjanin« — Zrenjanin, »Jugo- 
labora torija« — Beograd, »Merkur« — Kranj, 
»Prva petoletka« — Trstenik, »Energoinvest« — 
Doboj, »Energoinvest« — Bosanski Samac, »IMP« 
— Slavonska Požega, »Radijator« — Zrenjanin, 
»Rade Končar« — Sombor, »Vatrosprem« — Beo- 
grad, »Metalka« — Ljubljana, »Kovinotehna« — 
Celje, in »Ferimport« — Zagreb. 

563. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA PRIROENICE, 
LITE CEVI, FAZONSKE DELE, KANALIZACIJSKI 
PRIBOR, SPOJNICE GIBAULT, SKLONITE TER 
VODOVODNE, PARNE IN PLINSKE ARMATURE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 24. novembra 1972 sklenili in pod- 
pisali sporazum o spremembi zadržanih cen za pri- 
robnice, lite cevi, fazonske dele, kanalizacijski pribor, 
spojnice Gibault, salonita ter vodovodne, parne in 
plinske armature s tem, da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene največ: 

1) za prirobnice do 8% 
2) za lite cevi, fazonske dele, 

kanalizacijski pribor, spojni- 
ce Gibault in salonite do К^Зг^/о 

3) za vodovodne, parne in plin- 
ske armature do 10,320/o 

(po ceniku ki je sestavni del tega sporazuma) ob 
sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz L točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbor-, 
niči Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 335/2 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavnika proizvajalcev prirobnic: Livnica že- 
leza i tempera — Kikinda in »Titan« — Kamnik. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Brodomerkur« 
— Split, »Metalservis« — Beograd, »Tehnogvož- 
djar« — Novi Sad, »Elektrometal« — Beograd, 
»Kopaonik« — Beograd, »Feroelektro« — Sarajevo, 
»Metal-Unima« — Sarajevo, »Tehnometal« — 

Skopje, »Jeklotehna« — Maribor, »Karaorman« — 
Skopje, »Ferimport« — Zagreb, »Instalotehna« — 
Zagreb, »Željpoh« — Zagreb, »Merkur« — Kranj, 
»Metalka« — Ljubljana, »Plasa« — Zagreb, »Gra- 
meks« — Ljubljana, »Metal« — Banja Luka, »Dal- 
ma« — Split, »Javor« — Bitola, »Tehnočelik« — 
Kraljevo, »Zadrugar« — Beograd, »Zrenjanin« —• 
Zrenjanin, Tehnopromet« — Beograd, »Drvar« — 
Kikinda, »Grosist« — Nova Gorica in »Servis- 
-import« — Titograd. 

Predstavniki proizvajalcev litih cevi, fazonskih 
delov in pribora za kanalizacijo: »Beograd« — 
livnica-Beograd, Industrijski kombinat »Guča« — 
Guča, Industrijsko montažno podjetje »IMP« — 
Ivančna Gorica, Ljevaonica i tvornica armatura 
— Varaždin, Metalski zavodi »Tito« — Skopje, 
Livarrja sive litine in barvnih kovin »Feralit« — 
Žalec in »Tomo Vinkovič« — Bjelovar. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Elektrometal« 
— Beograd, »Iskra« — Beograd, »Zvczdara« —• 
Beograd, »Kopaonik« — Beograd, »Metalservis« —- 
Beograd, »Balkan« — Novi Sad, »Tehnogvoždjar« 
— Novi Sad, »Instalotehna« — Zagreb, »Željpoh« 
— Zagreb, »Ferimport« — Zagreb. »Unima« — 
Sarajevo, »Feroelektro« — Sarajevo, »Karaorman« 
— Skopje, »Tehnometal-Makedonija« — Skopje, 
»Metalka« — Ljubljana. »Brodomerkur« — Split, 
»Gramat« — Zagreb, »Grameks«—Ljubljana, »Za- 
drugar« — Beograd, »Zrenjanin« — Zrenjanin, 
»Istra« — Pulj, »Merkur« — Kranj, »Ravnište« 
— Kruševac, »Tehnopromet« — Beograd, »Jeklo- 
tehna« — Maribor, »Brodomaterijal« — Reka, 
»Servis-import« —^itograd, in »Grosist« — Nova 
Gorica. 

Predstavniki proizvajalcev fazonskih kosov, spoj- 
nic Gibault dn salonita: Ljevaonica — Varaždin, 

. »Feralit« — Žalec, »Dalit« — Daruvar in »Tito« — 
Skopje. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Kopaonik« — 
Beograd. »Dalmacija cement« — Split, »Tehno- 
metal-Makedonija« — Skopje, »Metalservis« — 
Beograd, »Tehnometal« — Kraljevo, »Salonit« —• 
Anhovo, »Instalotehna« — Zagreb, »Brodomerkur« 
— Split, »Gramat« — Zagreb, »Metalka« — Ljub- 
ljana, »Feroelektro« — Sarajevo, »Karaorman« — 
Skopje, »Tehnopromet« — Beograd, »Tehnogvož- 
djar« — Novi Sad, »Unima« — Sarajevo, »Servis- 
-import« — Titograd, »Željpoh« — Zagreb, »Mer- 
kur« — Kranj in »Grosist« — Kova Gorica. 
Predstavniki proizvajalcev vodovodnih, parnih in 
plinskih armatur' Ljevaonica — Varaždin, »Tamp« 
— Senta, »Coka« — Čoka, »Tito« — Skopje in »Fe- 
ralit« — Žalec. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Tehnometal- 
gvoždjar« — Novi Sad, »Metalservis« — Beograd, 
»Ferimport« — Zagreb, »Instalotehna« — Zagreb, 
»Metalka« — Ljubljana, »Feroelektro« — Sarajevo, 
»Brodomaterijal« — Reka, »Jeklotehna« — Mari- 
bor/ »Željpoh« — Zagreb, »Tehnometal Makedoni- 
ja« — Skopje, »Karaorman« — Skopje, »Merkur« 
— Kranj, »Kopaonik« — Beograd, »Tehnopromet« 
— Beograd, »Ravnište« — Kruševac, »Interek- 
sport« — Beograd, »Zrenjanin« — Zrenjanin, »Bal- 
kan« — Novi Sad, »Brodomerkur« — Split, »Elek- 
trometal« — Beograd, »Tehnometal« — Kraljevo, 
»Tehnočelik« — Kraljevo, »Gramat« — Zagreb, 
»Servis-import« — Titograd in »Grosist« — Gorica^ 
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564. 

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

SPOHAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA JEKLENKE 
ZA BUTAN-PEOPAN PLIN 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 5. decembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za jeklenke 
za butan-propan plin po 5 in 10 kg s tem, da smejo pro- 
izvajalne organizacije združenega dela povečati svoje 
prodajne cene; 

1) za petkilogramske jeklenke za 
butan-propan plin 

2) za desetkilogramske jeklenke 
za butan-propan plin 

ob sedanjih prodajnih pogojih 

do 153,90 din/kos 

do 168,75 din/kos 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 355/2 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavnika proizvajalcev; »Lifam« — Stara Pa- 
zova in »Djuro Djakovič« — Slavonski Brod. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; »INA« — Za- 
greb, »Naftagas« — Beograd, »Jugopetrol« — Sko- 
pje, »Plin« — Sarajevo, »Plinarna« — Ljubljana, 
»Plinarna« — Celje in »Plinarna« — Maribor. 

2) za podne in fasadne kerami- 
čne ploščice na bazi kaolina; 
— sintrane neloščene do 80/o 
— sintrane loščene do 6,4% 

3) za kanalizacijske cevi, fazon- 
ske dele in klinker do 80/o 

4) za sanitarne keramične iz- 
delke do 80/(i 

5) za porcelansko in keramično 
posodo do 120/o 

ustrezno specifikacijam, ki so določene v dokumenta- 
ciji tega sporazuma, ob nespremenjenih sedanjih po- 
gojih. 

2 Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 237/1 z dne 11. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev; »Jugokeramika« — 
Zagreb, »Boris Kidrič« — Titov Veles, »Keramika« 
— Mladenovac, »Karačevo« — Kosovska Kame- 
nica, »Kaolin« — Bratunac, »Nemetali« — Zaje- 
čar in »KIL« — Keramična industrija Liboje. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov; 153 kupcev-po- 
trošnikov, naštetih v izvirniku sporazuma, ki je 
v dokumentaciji Gospodarske zbornice Jugosla- 
vije. 

565. 

Na podlagi 22. čl^na zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) so sklemli 
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KERAMIČNE 
IZDELKE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 22, decembra 1972 sklenili in podpi- 
sali sporazum o spremembi zadržanih cen za kerami- 
čne izdelke s tem, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela povečati svoje sedanje prodajne ce- 
ne največ; 

1) za stenske keramične ploščice. 
na bazi kaolina; 
— bele do 80/o 
— barvne do 6% 

566. 

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

SPOEAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA PRALNA 
MILA 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 24. januarja 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za pralna mila 
s tem, da smejo proizvajalne organizacije združenega 
dela povečati svoje zadržane cene največ do 25Vo ob 
sedanjih prodajnih pogojih. 

2. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo, št. 31/2 z dne 13. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev; Poslovno udruženje 
»Siko« po pooblastitvi organizacij združenega dela: 
»Albus« — Novi Sad, »Merima« — Kruševac, »As- 
tro« — Sarajevo, »Cvetan Dimov« — Skopje, »Ri- 
vijera« — Kotor, PU »Siko« — Beograd. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov; »Banat« — Zrenja- 
nin, »Univerzal« — Bečej, »Trgoprodukt« — Pan- 
čevo, »Zadrugar« — Beograd, »Ukus« — Indija, 
»Centrokolonijal« — Novi Sad, »Duga« — Novi 
Sad, »Drina« — Loznica, »Venac« — Ruma, »Tr- 
gopromet« — Subotica, Polj opri vredna zadruga — 
Visoko, Zemljoradnička zadruga — Zenica, 
»Progres« — Zenica, Zemljoradnička zadru- 
ga — Konjic, »HIT« — Mostar, »Konzum« 
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— Sarajevo, »UPI« — Sarajevo, »Perucica« — 
Foča, »Kruševac« — Kruševac, »Zapadna Morava« 
•— Trstenik, »Crvena zastava« — Vrnjačka Banja, 
»Sloga« — Aleksandrovac, »Srbija« — Kragujevac, 
»Trgopromet« — Kraljevo, »Gradina» — Titovo 
Užice, »Ibar« — Raška, »Ilirija« — Prizren, An- 
gropromet« — Niš, »Mavrovo« — Gostivar, »Teto- 
vo« — Tetovo, »Angroservis« — Kumanovo, Zemjo- 
delski zavod — Kumanovo, »Nova trgovina« — 
Kočani, »Agrovardar« — Titov Veles, »Zadrugar« 
— Strumica, »Prehrana« — Bitola, »Centrokoloni- 
jal« — Skopje in »Slavija« — Skopje. 

567. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) so skle- 
nili predstavniki proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA GRADBENE 
IN RUDARSKE STROJE 

1.Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 9. marca 1973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za gradbene in 
rudarske stroje s tem, da smejo proizvajalne organi- 
zacije združenega dela povečati svoje sedanje pro- 
dajne cene največ do 10,24% ob sedanjih prodajnih 
pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali 
oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, kot to do- 
loča sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski 
zbornici Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 227/2 z dne 16. julija 1973. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »14. Oktobar« — Kru- 
ševac, »Radoje Dakič« — Titograd, »Fagram« — 
Smederevo, »Strojna tovarna« — Trbovlje, »Geo- 
mašina« — Zemun, »SKIP — Ljubljana^ »Jelšin- 
grad« — Banja Luka, »Djuro Djakovič« — Sla- 
vonski Brod, »Kosmos« — Ljubljana, »Soko« — 
Mostar, »Vulkan« — Reka, »Atmos« — Hoče pri 
Mariboru, »Litostroj« — Ljubljana, »Lifam« — 
Stara Pazova, »Oprema« — Vrbovec, »Gradiš« — 
Ljubljana in »Sigmat« — Brestanica. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Agrooprema« 
— export-import — Beograd, »Rudnap« export- 
-import« — Beograd, »Opšte vodoprivredno pre- 
duzeće Mlava« — Požarevac, SCP »Slovenijaces- 
te« — Ljubljana, »Rudarsko topioničarski basen 
Bor« — Bor, Preduzeće za nisku gradnju »2. Ok- 
tobar« — Tuzla, »Mašinopromet — Črna Gora« — 
Titograd, »Gramat« — Zagreb, »GP Bosnaputevi« 
— Sarajevo, »Vojvodinaput« — pogon »Stabilizaci- 
ja« — Novi Sad. »Poljoopskrba« eksport-import —- 
Zagreb, »Slovenijaavto, eksport-import« — Ljub- 
ljana, »Kopaonik« — Beograd, GP »Gradiš« — Ljub- 
ljana, Rudnici nemetala »Valjevo« — Valjevo, »Ka- 
raorman« — Skopje, GP »Niskogradnja« — Ve- 
lika Gorica, GP »Ratko Mitrović« — Beograd, 
»Servis-import« -— Titograd, Preduzeče za pute- 
ve »Beograd« — Beograd, GP »Tunelogradnja« —• 
Beograd, Vodoprivredno preduzeče »Bosna-Drina« 
— Sarajevo, »Metalservis« — Beograd, Vodopriv- 
redna organizacija »Galovica« — Zemun, GP 
»Autoput« — Beograd, »Bosnaauto« — Sarajevo, 
GP »Hidroelektra« — Zagreb, »Unis-Komerc« — 

Sarajevo, GP »Partizanski put« — Beograd. 
»Brodomerkur« — Split, GP »Krajina« — Banja 
Luka, »Agropromet« — Kruševac, »Avtotrans- 
port« — Ptuj, »Poljooprema« eksport-import — 
Sarajevo, Vodna zajednica »Cesma-GIogovica« — 
Bjelovar, Vodna zajednica »Vardar« — Skopje, 
»Automakedonija« — Skopje, GP »Granit« — Skop- 
je, GP »Mavrovo« — Skopje, Vodoprivredna organi- 
zacija »Niš« — Niš, GP »Putogradnja« — Niš, 
GP »Vijadukt« — Zagreb, GP »Vladimir Gortan« 
— Zagreb, »Agrovojvodina« eksport-import — 
Zagreb, GP »Žegrap« — Zagreb, Aluminijski kom 
binat — Titograd, OGP »Titograd« — Titograd, 
Preduzeče za puteve — Beograd, GP »Put« — Sa- 
rajevo, »Feroelektro« — Sarajevo, »Sarajevo-pu- 
tevi« — Sarajevo, »Rudar« — Zagreb, »Tehno- 
promet« eksport-import — Beograd, »Agrotehni- 
ka« — eksport-import — Ljubljana, Gradbeno 
podjetje »Agroobnova« — Ljubljana, GP »Meg- 
rad« — Ljubljana, Zasavski premogovniki — Tr- 
bovlje, GP »Primorje« — Ajdovščina, »Metal« im- 
peks — Zenica, Srednjebosanski rudnici — Zeni- 
ca, »Na-Ma« — Zagreb, »Željpoh« eksport-import 
Zagreb — in »Kovinotehna« — Celje. 

568. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) so sklenili 
predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošni- 
kov 

■SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN 'ZA RAVNO 
STEKLO (VLEČENO — OKENSKO IN LITO — OR- 

' NAMENTNO TER ARMIRANO) 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki 
potrošnikov so dne 7. junija Л973 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za ravno sleklo 
(vlečeno — okensko in lito — ornametno ter armira- 
no) s tem, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela povečati svoje sedanje prodajne cene 
največ za 12n/o po specifikacijah, ki so v dokumenta- 
ciji tega sporazuma, in ob sedanjih prodajnih pogojih. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo prodajali oziroma kupovali izdelke iz 1. točke 
tega sporazuma po cenah in ob pogojih, kot to določa 
sporazum, katerega izvirnik je v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 107/1 z dne 13. julija 
1973. 

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

Predstavnika proizvajalcev: Industrija stakla — 
Pančevo in Industrija stakla i rudnici nemetala 
— Lipik. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: Poslovno udru- 
ženje OOUR-a »Jugostaklo« — Beograd, po po- 
oblastilu stekloreznih organizacij združenega dela; 
»Staklo« — Beograd, »Kristal« — Banja Luka, 
»Makedonija-staklo« — Bitola, »Zvezda« — Ze- 
mun, »Staklorezac« — Zrenjanin, »Staklo« — Zag- 
reb, »Mozaik« — Kikinda, »Zvezda« — Leskovac, 
»Kristal« — Maribor, »Alba« — Novi Sad, »Svet- 
lo« — Novi Sad, »Biljur« — Niš, »Dijamant« — 
Osijek, »Črni Bor« — Prilep, »Staklo« — Panče- 
vo, »Staklorezačka solidarnost« — Prokuplje, 
»Staklo« — Reka, »Staklo« — Slavonski Brod, 
»29. Novembar«« — Skopje, »Dijamant« — Sara- 
jevo, »Ornament« — Subotica, »Dekor« — Split, 
»Hemos« — Cuprija, »Steklar« — Celje, Tr- 
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govinsko preduzece »Kopaonik« — Beograd in Stran 
Trgovsko podjetje »Steklo« — Ljubljana, po poo- ^ Dogovor o skupnih osnovah za razširjeno 
blastilu trgovskih organizacij »Trgopro u « reprodukcijo v kmetijstvu od leta 1973 do 
Panćevo, »Metal« — Banja Lu^a' .   konca leta 1975 in o politiki za spodbujanje 
privnica, »Otp« — Karlovac, »veletrgovin proizvodnje na individualnih kmetijskih 
Varaždin, »Grameks« - Ljubljana, »Banat« - gospodarstvih 1258 
Zrenjanin, »Venac« — Ruma, »18. Oktobar« 
Bačka Topola, »Grada« — Kraljevo, »Brdani« — 549. Odločba o prepovedi vnašanja in razširja- 
Valjevo, »Metalurgija« — Pančevo, »Javor« — nja lista »Kleine Zeitung« — — — — 1260 
Priština, »Razvitak« — Metković, ^ »Zvezda« ^„ 5g^ odločba o prepovedi prinašanja in razširja- 

Srudbenik« - —Z^na,ar'»Dubrava« — Zagreb! nja revije »Der Spiegel« 1261 
»Staklorez« — Zagreb, »ZTP« — Zagreb, »Trgo- 551. Odločba o prepovedi vnašanja m razširjanja 
centar« — Zabok, '»Sloga« — Valpovo, »Staklo- lista »II Piccolo« — — — — — — — 1231 
rad« — Slavonska Požega, »Narodna trgovina« — odlnrh^ r, nrpnnvedi vna^nia in rp/širiania 
41-ivenska Požega »OTP« — Sisak, »Zanatsk! cen- uaiocba o prepovedi vnašanja m razširjanja biavonsKa t-oicgd, ^ »ciotinka« revije »Encounter« — — — — — — 1261 
tar« — Sombor, »Kozara« — Pnjedor, »blatmKa« 
  Podravska Slatina, »Uzor« — Osijek, »Novo- 553- Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o kakovo- 
tehna« — Novo mesto, »Trgopromet« — Nova alkoholnih in brezalkoholnih pijač, ledu 
Gradiška, »Mercator« — Ljubljana, »Spektrum« jn ^iga — — — — — — — — — 1261 
  Liubliana »Sop« — Krško, »Trgovina« u* ^ v -u 
Križ »Strahinjičica« — Krapina, »Tehnomerkur« 554. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 
- Karlovac »Opča obrtna zadruga« - Karlovac, traktorje gosemcarje m njihove nadomestne 
»Trgocentar« - Jajce, »Trgopromet« — Donja dele 
Stubica, »Grosist Gorica« — Šempeter pri Gorici, 555^ Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
»Kli« — Dolenji Logatec, »Velepromet« — tako- zunanji ladijski motor Tomos-4 in nadome- 
vec, »Tehnomerkator« — Celje, »Staklorezacka g^ne _ — — — — — — _ J2G2 
rarlnia«   Cakovec »Velma« — Brčko, »Posavma« 
7nr>ania »Potkozarje« — Bosanska gradiška, »OTP« 556. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 
— Daruvar »Zanatsko preduzece« - Titograd, štedilnike in peči na trdno gorivo in njdho- 
»Trgocentar« — Virovitica, »Agropromet« — Nis, ve dele — — — — — — — — 120^ 
»Srbija« — Kragujevac, »Dalma« — Spljt, »Lesni- 5^ Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
na« — Ljubljana, »Izbira« — tehnične pline — — — — — — — 1263 
Ljubljana in »Kopaonik« — Beograd.   к- ^ - -u ^ ,  a i 558. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 

""""" 1 "" traktorske priključke (plugi, brane, koluta- 
VSEBINA: , ste brane, sejalniki idr.) in njihove nado- 

g^ran mestne dele — — — — — — — — 1263 
, 559. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 

538. Uredba o dopolnitvi uredbe o a P elektroinstalacijski material — — — — 1263 
stopku pri sklepanju družbenih dogovorov 
o cenah   — — — — — — — — 12 560. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 

539. Odlok o maksimalnih cenah za premog — 1253 vodne črpalke na motorni pogon (brez mo- 
540. Odlok o višini in natančnejšem namenu torja) m njihove dele — — — — — 126 

skupnih sredstev za poravnavo stroškov, na- 561. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
stalih v letu 1972 z ukrepi za zatiranje sli- standardne elektromotorje — — — — 1254 
navke in parkljevke v posameznih mejmh u- j - -u 
občinah v Socialistični avtonomni pokraji- 562. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za ■ _ — _ — — ^ — 1254 manometre, vakuummetre, manovakuum- m Vojvodini metre in hidrometre ------ 1264 

541. Odlok o garantiranih cenah za pšenico le- , , „ ., 
tine 1974 — — — — — — — — 1254 563. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za prirobnice, lite cevi, fazonske dele, kana- 

542. Odlok o prodajnih pogojih pri oblikovanju _ lizacijski pribor, spojnice Gibault, salonite 
cen za proizvode in storitve — — — — 1255 ter vocjovodne, parne in plinske armature 1265 

543. Odlok o dopolnitvi odloka o beneficiranih Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
carinskih stopnjah za specifično opremo ne- jeklenke za butan-propan plin — — — 1266 
katerih grupacij gospodarstva, za katero je 
bila prijava o sklenjenem uvoznem poslu 565. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
predložena pristojni banki do 31. decembra keramične izdelke — — — — — — 1266 
1972, uvozijo pa se do 30. septembra 1973 — 1255 , . , _ 566. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 

544. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o nralna mila                 1263 
določitvi blaga, za katero določa blagovne 
kontingente in devizne kontingente Zvezni 567. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
sekretariat za zunanjo trgovino — — — 1255 gradbene in rudarske stroje — — — — 1267 

545. Odlok o ustanovitvi sveta za vprašanja Г)68. Sporazum o spremebi zadržanih cen za rav- 
družbeno-političnega sistema - - - - 1253 no steklo (vle6eno _ okensko in lito or- 

546. Odlok o ustanovitvi gospodarskega sveta — 1256 namentno ter armirano) — — — — — 1237 
547. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za spe-   

cifično opremo, ki se uporablja v kmetijstvu 1257 Mednarodne pogodbe — — 123 

Oproščeno temeljnega prometnega davka na podlagi mnenja Republiškega sekretariata za kulturo SR Srbije 
št 413 55/72 03 z dne 15. avgusta 1972.   
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Direktor !n glavni Jn odgovorni urednik Dušan Mašović, Uliea Jovana Ristlća 1 
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