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Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA 'O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI SPORAZU- 
MA MED VLADO SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLA- 
DO ZVEZE SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK O EKONOMSKEM IN TEHNIČ- 
NEM SODELOVANJU PRI GRADITVI IN REKONSTRUKCIJI INDUSTRIJSKIH PODJETIJ 

i IN DRUGIH OBJEKTOV V SFRJ 

Razglaša se zakon o ratifikaciji sporazuma o spremembi sporazuma med vlado Socia- 
listične federativne republike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik 
o ekonomskem in tehničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podje- 
tij in drugih objektov v SFRJ, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zbora republik in 
pokrajin dne 23. julija 1974. 

PR št. 338. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s, r. 

ZAKON 

O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O SPREMEMBI SPORAZUMA MED VLADO SOCIALIS- 
TIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO ZVEZE SOVJETSKIH SO- 
CIALISTIČNIH REPUBLIK O EKONOMSKEM IN TEHNIČNEM SODELOVANJU PRI 
GRADITVI IN REKONSTRUKCIJI INDUSTRIJSKIH PODJETIJ IN DRUGIH OBJEKTOV 

V SFRJ 

1. člen 

Ratificira se sporazum o spremembi sporazuma med vlado Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije in vlado Zveze sovjetskih socialističnih republik o ekonomskem in teh- 
ničnem sodelovanju pri graditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij in drugih objektov v 
SFRJ z dne 2. novembra 1972, ki je bil dosežen z izmenjavo pisem z dne 17. novembra 1973 
v Beogradu, v srbskohrvatskem in ruskem izvirniku. 

2. člen 

Besedilo sporazuma v slovenskem prevodu se glasi: 

Beograd, 17. novembra 1973 
« 

Spoštovani tovariš Arhipov! 

V zvezi z zahtevkom jugoslovanske strani imam 
Čast s tem potrditi, da sta se strani dogovorili o temle: 

Seznam industrijskih podjetij m drugih, objektov, 
pri katerih graditvi in rekonstrukciji bosta strani so- 

delovali v letih 1973—1980 (priloga številka 1 k jugo- 
slovansko-sovjetskemu sporazumu z dne 2. novembra 
1972), se nadomesti s seznamom, ki je priložen temu 
pismu. 

Glede vsega drugega, kar ni predvideno v tem 
pismu, ostanejo v veljavi določila jugoslovansko-sov- 
jetskega sporazuma z dne 2. novembra 1972. 
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^ Pristojne organizacije obeh strani bodo vključile 
V doslej sklenjene pogodbe spremembe, ki izhajajo iz 
tega pisma. 

Prejmite, tovariš Arhipov, izraze mojega globo- 
kega spoštovanja. 

M. Biiovljev s. r. 
Tovarišu I, Arhipovu 

prvemu namestniku predsednika 
državnega komiteja Sveta 
ministrov ZSSR za zunanje 
ekonomske stike 
Beograd 

Eeograd, 17. novembra 1973 

Spoštovani tovariš Birovljev! 

V zvezi z zahtevkom jugoslovanske strani imam 
čast s tem potrditi, da sta se strani dogovorili o temle: 

Seznam industrijskih podjetij in drugih objektov, 
pri katerih graditvi in rekonstrukciji bosta strani so- 
delovali v letih 1973—1980 (priloga številka 1 k soviet- 
sko-jugoslovanskemu sporazumu z dne 2. novembra 
1972). se nadomesti s seznamom, ki je priložen temu 
pismu. 

_ Glede vsega drugega, kar ni predvideno v tem 
pismu, ostanejo v veljavi določila sovjetsko-jugoslo- 
vanskega sporazuma z dne 2. novembra 1872. 

Pristojne organizacije obeh strani bodo vključile 
v doklej sklenjene pogodbe spremembe, ki izhajajo iz 
tega pisma. 

Piejmite, tovariš Birovljev, izraze mojega globo- 
kega spoštovanja. 

I. Arhipov s. r. 
Tovarišu M. Birovljevu 
članu Zveznega izvršnega 
sveta SFRJ, ^ 
Beograd 

Priloga k pismu z dne 
17. novembra 1973 

SEZNAM 

1!DIT)UST,}1I;!,SK:IH PODJETIJ IN DRUGIH OBJEKTOV PRI KAiERIH GRADITVI IN REKONSTRUKCIJI 
BOSTA STRANI SODELOVALI V LETIH 1973^-1980 

Št. Ime 
Roki za dobavo 

opreme 

Elektroenergetika 

Termoelektrarna »Sisak 11«; raz- 
širitev zmogljivosti na 210 ti- 
soč kW (blok) 

2. Termoelektrarna »Rljeka« (Urinj), 
z zmogljivostjo 210 tisoč kW 
(blok) 

3. Termoelektrarna »Gapko« z zmo- 
gljivostjo 300 tisoč kW (blok) 

4. Toplarna-elektrarna »Novi Sad'< z 
zmogljivostjo 235 tisoč kW (1 
blok — 100 tisoč kW in 1 blok — 
135 tisoč kW) 

5. Termoelektrarna »Plevlja« z 
zmogljivostjo 210 tisoč kW (blok). 

6. Termoelektrarna »Kostolac III« 
—razširitev zmogljivosti na 210 
tisoč kW (blok) 

7. Hidroelektrarna »Zakučac II« z 
zmogljivostjo 260 tisoč kW (2 X 
X 130 tisoč kW) 

8. Termoelektrarna »Dalmacija I« 
z zmogljivostjo 210 tisoč kW 
(blok) 

9. Toplarna-elektrarna »Zagreb« — 
razširitev na zmogljivost 120 ti- 
soč k'VV 

10. Termoelektrarna »Skopje« z 
zmogljivostjo 420 tisoč kW (2 
bloka) 1 blok . 

i 1 blok 

Premogovna industrija 

11. Premogovnik »Gacko« z zmo- 
gljivostjo 2 mil. ton lignita na leto 

12. Premogovnik »Plevlja«, razširi- 
tev zmogljivosti za 1,2 mil. ton 
premoga na leto 

13. Premogovnik »Velenje«, razširi- 
tev zmogljivosti za 1,3 mil. ton 
lignita na leto 

14. Premogovnik^ »Zasavski premo- 
govniki«, modernizacija s pove- 
čanjem proizvodnje za 220 tisoč 
ton premoga na leto 

15. Premogovnik »Oslomej« z zmo- 
gljivostjo 1,2 mil. ton premoga na 
leto 

16. Premogovnik »Titovi rudnici, 
Kreka-Banoviči« — razširitev za 
za zmogljivost 4,5 mil. ton pre- 
moga na leto 

1974—1975 — 

1974—1975 

1974—1976 

1975—1976 

1975—1976 

Proizvodnja koksa 

17. Koksna baterija št. 4 z zmo- 
gljivostjo 700 tisoč ton na leto 
v Koksnem kemičnem kombi- 
natu »Boris Kidrič« v Lukavcu 

Industrija za predelavo nafte 

18. Podjetje za predelavo nafte 
»INA«, Zagreb, v sestavi: atmo- 
sferska destilacija z zmoglji- 
vostjo 4 mil. ton nafte na leto v 

. tovarni v Sisku, vakuumska des- 
tilacija za 1,5 mil. ton na leto 
in proizvodnja bitumena 500 ti- 
soč ton na leto v tovarni na 
Reki 

19. Тоцгпа za predelavo nafte v 
Pančevu v sestavi atmosferske 
destilacije z zmogljivostjo 3 mil 
ton nafte na leto 

1974—1976 

1975—1977 

1975—1976 

1975-1976 

1974—1975 
.1976—1977 

1974—1976 

1975—1976 

1974—1976 

1974—1975 

1975—1976 

v obsegu in ro- 
kih, kot se do- 
govorijo orga- 
nizacije strani 

1973—1974 

1975—1977 

v obsegu in ro- 
kih, kot se do- 
govorijo orga- 
nizacije strani 
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Železna metalurgija 

20. Metalurški kombinat v Smede- 
revu — razširitev (II. faza) za 
zmogljivost 1,6 mil. ton surovega 
železa in na 1,87 mil. ton jekla 
na leto 

21. Železarna v Skopju*) — razširi- 
tev proizvodnje surovega železa 
za 1. mil. ton na leto. razširitev 
zmogljivosti v rudnikih za pri- 
dobivanje rude 

22. Železarna »Sisak« — razširitev 
proizvodnje surovega železa za 
820 tisoč ton in jekla za 850 ti- 
soč ton na leto (projektiranje in 
dobava oosameznih oblik gradbe- 
nih strojev in mehanizmov) 

23. Železarna v Priiedoru z zmo- 
gljivostjo 1,5—2 mil. ton jekla na 
leto (projektiranje in dobava po- 
sameznih oblik gradbenih strojev 
in mehanizmov) 

24. Rudarsko-metalurški kombinat 
»Zenica« — zgraditev . zmoglji- 
vosti, za proizvodnjo 9.3 mil. tpn 
železove rude na leto (nahaja- 
lišče »Omarsko«) 

Neželezna metalurgija 

25. Aluminijski kombinat v Tito- 
gradu v sestavi rudnika boksita 
za 700 tisoč ton na leto, tovarne 
glinice z zmogljivostjo 200 tisoč 
ton na leto, tovarne za elektro- 
lizo za 50 tisoč ton aluminija na 
leto, anodnega obrata za 26,5 ti- 
soč ton anod na leto in geo- 
loško raziskovalna dela 

26. Rudnik in tovarna niklja »Glo- 
govac« z zmogljivostjo 1,3 mil. 
ton rude na leto in 12 tisoč ton 
niklja v feroniklju na leto 

27. Rudniki in tovarna za opleme- 
nitev rude za proizvodnjo in 
oplemenitev svinca, 'Cinka in 
antimona z zmogljivostjo 3,5 
mil. ton na leto 

28. Tovarna za proizvodnjo grafi- 
• tiranih elektrod in ferulegur v 

Sibeniku z zmogljivostjo 20 tisoč 
ton elektrod na leto 

1974—1978 

1975—1978 

v obsegu in ro- 
kih, kot se do- 
govorijo orga- 
nizacije strani 

v obsegu in ro- 
kih, kot se do- 
govorijo orga- 
nizacije strani 

1974—1977 

1974—1977 

1974—1976 

1973—1976 

1974—1976 

TEK, ki ga razčlenjulejo sovjetske organizacije, bo vse- 
boval mnenja o smotrnosti razširitve proizvodnje jekla. 
Po rezultatih TEK bosta strani obravnavali možnost za 
sodelovanje pri razširitvi talilnice Jekla z napravami za 
kontinuirano razlivanje jekla. 

29. Geološka raziskovalna in razis- 
kovalna dela na nahajališču 
boksita v zahodni Bosni 

30. Geološka raziskovalna in razis- 
kovalna dela na nahajališču 
svinca, cinka in barila v okolišu 
s. Vareš 

31. Geološka raziskovalna in razis- 
kovalna dela na nahajališču nik- 
lja v okolišu Gračanice 

Industrija gradbenega materiala 

32. Tovarna cementa v Ostružnici z 
zmogljivostjo 600 tisoč ton na 
leto (peč 5 X 75 m z zmogljivo- 
stjo 1600 ton klinkerja na dan) 

33. Tovarna za proizvodnjo delov in 
konstrukcij za montažni armi- 
rani beton z zmogljivostjo do 100 
tisoč ms na leto, Novi Sad 

Ladjedelništvo 

34. Ladjedelnica »Bijela«, Boka Ko- 
to rska, zgraditev plavajočega do- 
ka za tisoč ton in modernizacija 
ladjedelnice 

35. Ladjedelnica »2. oktober« v Kop-, 
ru zgraditev plavajočega doka 

Strojna industrija 

36. Združeno podjetje za obdelavo 
kovin »Metind«, Zrenjanin ' — 
razširitev tovarne za 30 tisoč ton 
litih radiatorjev na leto in 8 tisoč 
ton kotlov in armatur na leto 

Kmetijstvo 

37. Industrijsko-kmetijski kombinat 
v Crvenki — silos z zmogljivostjo 
25 tisoč ton s sušilnico z zmo- 
gljivstjo 32 ton na uro 

38. Kmetijski kombinat »Sid« V 
Sidu — silos za sončnice do 45 
tisoč ton s sušilnico in tehnološka 
oprema za proizvodnjo nepre- 

čiščenega sončničnega olja z zmo- 
Ijivostjo 350 ton na dan 

39. Silos za sončnice z zmogljivostjo 
30 tisoč ton pri tovarni »Vital«, 
Vrbas 

40. Industrijsko-kmetijski kombinat 
»1. maj«, Apatin, hladilnica s 
prostornino 3 tisoč ton 

v obsegu in ro- 
kih, kot se do- 
govorijo orga- 
nizacije strani 

1975—1976 

1975—1976 

1974—1976 

1974—1976 

1974—1076 

1975—1978 

1S75—1976 

1974—1976 

1975—1976 
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1 

4.1. Industrijsko-kmetijski kombinat 
?fKaias Jožef«, Ada-Mol — hla- 
dilnica s prostornino 5 tisoč ton 

42. Industrijsko-kmetijski kombinat 
»Agro-Banat« Banatsko Plandište 
— hladilnica s prostornino 5 ti- 
soč ton 

43. Kmetijski. kombinat »Kula« —? 
betonski silos za žita z zmoglji- 
vostjo 30 tisoč ton , i 

1975—1976 

1975—1976 

1975—1976 

Premet 

44. Podzemeljska železnica v Zagre- 
bu (projektiranje) 1973—1975 

Pripomba: V okviru kredita, dobljenega po tem spo- 
razumu, lahko strani natančneje določita ali 
spremenita navedeni seznam podjetij in ob- 
jektov. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

702. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 1 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRO- 
RACUNA FEDERACIJE ZA LETO 1973 1 

Razglaša se zaključni račun proračuna federacije 
za leto 1973, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zveznega zbora dne 23. julija 1974. i "i 

PR št. 335. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike; 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ; 

Kir« Giigorov s. r. 

ZAKLJUČNI RAČUN 

PRORAČUNA FEDERACIJE ZA LETO 1973 

1. člen — 
V letu 1973 porabljena sredstva in doseženi do-' 

hodki znašajo: 
1) Skupen znesek porabljenih 

sredstev po proračunski 
bilanci Dinarjev 32.278,498.788,85 

2) Skupen znesek dohodkov 
po proračunski bilanci Dinarjev 33.011,512.005,31 

3) Presežek dohodkov Dinarjev 133,013.216,46 

2. člen 
Presežni dohodki iz 1. člena tega zaključnega ra- 

čuna v znesku 133,013.216,46 'dinarjev se prenese po 
drugem odstavku 13. člena zakona o financiranju fe- 
deracije (»Uradni list SFRJ« št. 35/72, 63/72 in 71/73) 
v stalno proračunsko rezervo federacije Za delno kritje 
obveznosti po proračunu federacije za leto 1973, ki so 
bile prenesene v leto 1974. 

3. člen 
Pregled izvršenih izdatkov in doseženih dohodkov 

je v bilanci proračuna federacije za leto 1973, ki je 
naslednja: 

PREGLED. IZVRŠITVE BILANČNEGA DELA PRORAČUNA FEDERACIJE 

I. IZDATKI V BILANCI PRORAČUNA FEDERACIJE 

m C •a 
S * 
o.S 
&§• 
g* P-i W 

Л ПЗ 
£ S 43 —H o a 
h 3 c a a m N IT o 
e a 

IZDATKI Po proračunu 
Po rebalatici 
proračuna in 

poznejših 
spremembah 

IZVRŠENO 

GLAVNI NAMEN 04. SOCIALNO . 
SKRBSTVO 

0i-2 04-2-2 Sredstva, razporejena v določenem zne- 
sku za posebne namene (razen za inve- 
sticije) 

Vsega glavni namen 04 

113.000.000 

113.000.GGO 

lVo,727.0C0 

ТоТгЧ.Ш 

7,3.705.014,55 

■75.705.014,53 
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GLAVNI NAMEN 07 — DELO ZVEZ- 
NIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ 

07-2 07-2-1 Sredstva, razporejena v določenem zne- 
sku za redno dejavnost 

07-2-2 Sredstva, razporejena v določenem zne- 
sku za posebne namene (razen " za In- 
vesticije) 

07-2-3 Sredstva., razporejena v določenem zne- 
sku za splošne družbene potrebe 

Vsega glavni namen 07 ! 

08-2 

Vsega glavni namen 03 

534,053.130 

450,184.860 

GLAVNI NAMEN 08 — LJUDSKA OB- 
RAMBA 

Sredstva, razporejena ^ v določenem 
znesku 

572,946.327 

470,714.684 

572,163.447,30 

455.711.948,83 

585.372.590 564,352.240 555.353.225,77 

1.569.615.580 1.608.013.251 1.583.468.621.90 

13.600.000.000 13.600.000.000 13.897,820 525.76 

13 600.000.000 13.600,000.000 13.897,820.525.76 

09-2 

GLAVNI NAMEN 09 — SPLOSNA DO- 
POLNILNA SREDSTVA GOSPODAR- 
SKO MANJ RAZVITIM REPUBLIKAM 
IN SAP KOSOVO 

Sredstva, razporejena v določenem 
. znesku 

Vsega glavni namen 09 
2.000,000,000 

2.000,000.000 

2.000.000.000 

2.000.000.000 

2.000,000.000 

2.000,000.000 

10-2 

GLAVNI NAMEN 10 — NAMENSKA 
DOPOLNILNA SREDSTVA 

Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 10 
5.151,000.000 

5.151.000.000 

5.527.464.000 

5.527,464.000 

5.527,437.178.97 

5.527,437.173,97 

13-2 

GLAVNI NAMEN 13 — DEJAVNOST 
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZA- 
CIJ 

Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 13 I 
70,000.000 

70,000.000 

92,000.000 

92.000.000 

92,000.000 

92,000.000 

14-2 

GLAVNI NAMEN 14 — NEGOSPO- 
DARSKE INVESTICIJE 

Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 14 
271,904.000 

271,904.000 

286.768.480 

286.768.480 

304,486.480 

304,486.480 

15-2 

GLAVNI NAMEN 15 — OBVEZNOSTI 
FEDERACIJE ZA GOSPODARSKE IN- 
VESTICIJE _ 

Sredstva, razporejeni V določenem 
znesku 

Tsega glavni namen 15 
836.000,000 

836.000.000 

744,000.000 

744,000.000 

744,000.000 

744,000.000 
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16-2 

GLAVNI NAMEN 16 — INTERVEN- 
CIJE V GOSPODARSTVU 
Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 16 

5.400,000,000 

5.400,000.000 

5.635,800.000 

5.635,800.000 

5.635,790.833,42 

5.635,790.833,42 

17-2 

GLAVNI NAMEN 17 
IZ PREJŠNJIH LET 

OBVEZNOSTI 

Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 672,940.110 632,067.110 631,681.816,60 

Vsega glavni namen 17 672,940.110 632,067.110 631,681.816,60 

18-2 

GLAVNI NAMEN 18 — IZLOČITEV V 
STALNO PRORAČUNSKO REZERVO 
FEDERACIJE 
Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 18 

140,000.000 

140,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

500,000.000 

GLAVNI NAMEN 19 — PRORAČUN- 
SKA REZERVA 

19-2 19-2-21 Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 
Tekoča proračunska rezerva 1 

Vsega glavni namen 19 

55,540.310 

55,540.310 

98,160.159 

98,160,159 

95,166,722,65 

95,166.722,65 

20-2 

GLAVNI NAMEN 20 — PLAČILO 
SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVOD- 
STVA > 
Sredstva, razporejena v določenem 
znesku 

Vsega glavni namen 20 i 

65,000.000 

65,000.000 

65,000,000 

65,000.000 

65,000,000 

65,000.000 

VSEGA IZDATKI (GLAVNI NAMENI 
04 DO 20) 

Obveznosti za izdane obveznice 
Sredstva kreditov Narodne banke Ju- 
goslavije 

SKUPAJ IZDATKI 

29.945,000,000 30.865,000.000 

1.400,000.000 

31.152,557.193,85 

325,941.593.— 

1.400,000.000.— 

29.945,000.000 32.265,000.000 32.878,498.788,85 

II. DOHODKI V BILANCI PRORAČUNA FEDERACIJE I i 

o 

si 
"o -S 5 O O TJ 

л O 
»D 73 O O 
"S-« p o Рч T3 

DOHODKI Po proračunu Po rebalanci DOSEŽENO 

34 
35 

VRSTA 3. TAKSE 

Konzularne takse 
Carinske takse 

Vsega vrsta 3. Takse 

I ' 58,000.000 
42,000.000 

58,000.000 
42,000.000 

100,000.000 100,000.000 

56,618.119,81 
43,166.772,85 

99,784.892,68 
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VRSTA 4. CARINA IN POSEBNE CA- 
RINSKE DAVŠČINE 

41 411 Carine in posebne davščine 
412 Posebne takse na uvoženo blago 
413 Posebne davščine pri uvozu kmetijskih- 

-živilskih proizvodov 

Vsega vrsta 4. Carine in posebne carin- 
ske davščine 

9.443,000.000 
3.058,000.000 

100,000.000 

9.971,500.000 
3.229,500.000 

100,000.000 

9.978,283.011,52 
3.591,002.816,87 

157,025.108,10 

12.601,000.000 13.301,000.000 13.726,310.936,49 

61 
62 

71 

VRSTA 6. DOHODKI ZVEZNIH OR- 
GANOV IN RAZNI DRUGI DOHODKI 

Dohodki zveznih organov in organizacij 903,000.000 903,000.000 1.213,259,189,61 
Razni drugi dohodki 86,000.000 . 86,000.000 97,156.986,55 

Vsega vrsta 6. Dohodki zveznih organov 
in razni drugi dohodki ' - 989,000.000 989,000.000 1.310,416.176,16 

VRSTA 7. DOHODKI OD DRUGIH 
DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI 

Prispevki republik in avtonomnih po- 
krajin 

711 Prispevek Socialistične republike Bosne 
in Hercegovine 

712 Prispevek Socialistične republike Ma- 
kedonije 

713 Prispevek Socialistične republike Slo- 
venije 

714 Prispevek Socialistične republike Srbije 
brez avtonomnih pokrajin 

715 Prispevek Socialistične republike Hr- 
vatske 

716 Prispevek Socialistične republike Črna 
gore 

717- Prispevek Socialistične avtonomne po- 
krajine Vojvodine 

718 Prispevek Socialistične avtonomne po- 
krajine Kosovo 

Vsega vrsta 7. Dohodki od drugih dru- 
žbenopolitičnih skupnosti 

VSEGA DOHODKI (vrste 3 do 7) 

SREDSTVA KREDITOV NARODNE 
BANKE JUGOSLAVIJE 

SKUPAJ DOHODKI 

1.960,715.000 1.986,961.000 1,988,961.000 

871,232.000 882,892,000 882,892,000 

2.703,024.000 2.739,192.000 2.739,192.000 

4.273,596.000 4.330,796.000 4.330,796.000 

4.339,743.000 4.397,823.000 4.397,823.000 

325,684.000 330,040.000 330,040.000 

1.643,860.000 1.665,860.000 1.665,860.000 

137,146.000 141,436.000 141,436.000 

16.255,000.000 ,16.475,000,000 16,475,000.000 

29.945,000.000 30.865,000.000 31.611,512.005,31 

1.400,000.000 1.400,000.000 

29.945,000.000 32.265,000.000 33,011,512,005,31 

III. PRESEŽEK. DOHODKOV PO ZA- 
KLJUČNEM RAČUNU 

Izdatki 
Dohodki 
Presežni dohodki 

32.878,498.788,85 
33.011,512.005,31 

133,013.216,43 
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IV. RAZPOREDITEV PRESEŽNIH DO- 
HODKOV 

Preneseno v staino proračunsko rezervo 
federacije 133,013.216 46 

4. (H en 
Poraba sredstev, razčlenjena po nosilcih, uporabnikih in natančnejših namenih je izkazana v poseb- 

nem delu zaključnega računa proračuna federacije za leto 1973, ki je objavljen posebej in je sestavni del 
tega zaključnega računa. 

5. člen 
Ta zaključni račun se objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

703. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 
O RAZGLASITVI ZAKONA O OBVEZNOSTIH 

DERACIJE ZA POKOJNINE BORCEV 
FE- 

Razglaša se zakon o obveznostih federacije za po- 
kojnine borcev, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na 
seji Zveznega zbora dne 23. julija 1974. 

PR št. 305. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ; 

KSro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O OBVEZNOSTIH FEDERACIJE ZA POKOJNINE 
BORCEV 

1. člen 
Za obveznosti, nastale v zvezi s pridobitvijo pra- 

vice do pokojnine in odmero pokojnine udeležencem 
narodnoosvobodilne vojne in drilgim kategorijam bor- 
cev (v nadaljnjem besedilu: borci) in njihovim družin- 

.skim članom ter družinskim članom padlih borcev, ki 
so jim te pravice zagotovljene po, členih 35 do 46 inv 71 
zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja (»Uradni list SFRJ« št. 35/72 — v 
nadaljnjem besedilu: zakon), kot tudi za pokojnine, 
ki jih je Zvezni izvršni svet do 31. decembra 1972 iz- 
jemoma priznal oziroma odmeril v večjem znesku bor- 
cem in njihovim družinskim članom, se Skupnosti so- 
cialnega zavarovanja vojaških zavarovancev in skup- 
nostim pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v 
nadaljnjem besedilu: skupnost) zagotavlja povračilo iz 
proračuna federacije v primerih, v obsegu in na način, 
kot to določa ta zakon. 

Federacija je dolžna razliko med pokojnino, do ka- 
tere bi imel borec oziroma njegov družinski član in 

družinski član padlega borca pravico brez uporabe čle- 
nov 35 do 46 in 71 zakona, in pokojnino, odmerjeno po 
omenjenih členih. Ce ti borci oziroma njihovi družin- 
ski člani brez uporabe členov 35 do 46 in 71 zakona ne 
bi imeli pravice do pokojnine, je federacija dolžna kri- 

, ti ves znesek odmerjene pokojnine. 

2. člen 
Naslovi, iz katerih se. priznava pravica do povra- 

čila iz 1. člena tega zakona, so: 
1) čas, prebit v narodnoosvobodilnem boju oziroma 

v aktivnem in organiziranem delu za narodnoosvobo- 
dilni boj, kakor tudi drug z njim izenačen čas, ki se 
v pokojninsko dobo šteje dvojno (prvi odstavek 33. 
člena, 45., 46. člen in'prvi odstavek 75, člena zakona); 

2) znižanje starostne meje za pridobitev pravice 
So starostne pokojnine oziroma priznanje pravice do 
starostne pokojnine borcem ne glede na starost (prvi 
in drugi odstavek 36. člena ter 45. in 46. člen zakona); 

3) povečanje pokojninskega odstotka in odstotno 
povečanje pokojnine (39., 40., 45. in 46. člen zakona); 

4) invalidska pokojnina borcev, ki so kot delovni 
invalidi pridobili to pokojnino zaradi invalidnosti, za- 
radi katere niso mogli opravljati svojega dela več kot 
polovico polnega delovnega časa, ne glede na to, ali 
bi s poklicno rehabilitacijo ali brez nje morda mogli 
opravljati drugo ustrezno delo (37., 45. in 46. člen za- 
kona);' ' 

5) pokojninska osnova, ki se pri odmeri oziroma 
uskladitvi pokojnine določi borcu najmanj v višini, 
ustrezajoči povprečju osebnih dohodkov delavcev v 
Jugoslaviji v zadnjem letu pred letom, v katerem se 
uveljavlja oziroma usklajuje pokojnina (četrti odstavek 
38. člena, drugi odstavek 42. člena ter 45. in 46. člen 
zakona); 

6) pokojninska osnova, ki se določi borcu po me- 
sečnem povprečju njegovih osebnih dohodkov v zad- 
njih petih letih zavarovanja pred uveljavitvijo pravice 
do pokojnine (prvi odstavek 38. člena ter 45. in 46. člen 
zakona); 

7) družinska pokojnina, odmerjena od invalidske 
oziroma starostne pokojnine, obračunane borcem ob 
ugodnejših pogojih z uporabo členov 35 do 40 ter 45 
Jn 46 zakona; 

8) družinska pokojnina družinskih članov padlih' 
borcev (71. člen zakona); 
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9) starostne in družinske pokojnine, katere je Zve- 
zni izvršni svet do 31. decembra 1972 izjemoma priz- 
nal borcem oziroma njihovim družinskim članom, ki 
niso izpolnjevali zakonskih pogojev za pridobitev pra- 
vice do pokojnine; 

10) starostne pokojnine, katere je Zvezni izvršbi 
svet do 31. decembra 1972 v večjem'znesku odmeril 
borcem, ki so imeli posebne zasluge na polju revoluci- 
onarne, politične, znanstvene, kulturne ali družbene de- 
javnosti, izpolnjevali pa so s. predpisi določene pogoje 
za pridobitev pravice do pokojnine, oziroma družinske 
pokojnine njihovih družinskih članov. ■ 

3. člen 
Obveznost, kf jo ima federacija iz naslovov iz 2. 

člena tega zakona, je: 
1) pri naslovih iz L, 3., 5. in 6. točke — razlika med 

priznano pokojnino in pokojnino, izračunano brez upo- 
rabe členov 35 do 46 zakona, s pristavkom, da se čas, 
prebit v narodnoosvobodilni vojni, šteje enojno; 

2) pri naslovu iz 2. točke — ves znesek pokojnine, 
priznane do dopolnitve starostne meje 60 let (moški) ali 
55 let (ženska), če je bila pravica do starostne pokojni- 
ne priznana na podlagi prvega odstavka 36. člena za- 
kona, oziroma do dopolnitve starostne meje 65 let (moš- 
ki) ali 60 let (ženska), če je bila pravica do starostne 
pokojnine priznana na podlagi drugega odstavka 35. 
člena zakona in če zavarovanec izpolnjuje pogoj glede 
dopolnitve dobe iz dragega odstavka 9. člena zakona; 

3) pri naslovu iz 2. točke, kadar je bila pravica 
do starostne pokojnine priznana na podlagi drugega 
odstavka 36. člena zakona in zavarovanec ni izpolnje- 
val pogoja glede dopolnitve dobe iz drugega odstavka 
9. člena zakona, ter pri naslovu iz 9. točke — ves zne- 
sek priznane pokojnine; 

4) pri naslovu iz 4, točke — razlika med priznano 
pokojnino in pokojnino, ki bi bila v primeru popolne 
nezmožnosti za delo odmerjena brez uporabe členov 
35 do 46 zakona, s pristavkom, da se čas, prebit v na- 
rodnoosvobodilni vojni, šteje enojno; 

5) pri naslovu iz 7. točke — razlika med priznano 
družinsko pokojnino in družinsko pokojnino. Izraču- 
nano brez uporabe členov 35 do 46 zakona, s pristav- 
kom, da se čas, prebit v narodnoosvobodilni vojni, šteje 
enojno; 

6) pri naslovu iz 8. točke — razlika med priznano 
družinsko pokojnino in družinsko pokojnino, izračuna- 
no glede na trajanje pokojninske dobe padlega oziroma 
umrlega borca, .s pristavkom, da se čas, prebit v na- 
rodnoosvobodilni vojni, šteje enojno, če so izpolnjeni 
pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine 
iz 27. člena zakona, oziroma ves znesek priznane dru- 
žinske pokojnine, če omenjeni pogoji niso izpolnjeni; 

7) pri naslovu iz 10. točke — razlika med prizna- 
znano pokojnino in pokojnino, izračunano brez upo- 
rabe členov 35 do 46 zakona, s pristavkom, da se čas, 
prebit v narodnoosvobodilni vojni, šteje enojno. 

Pri izračunavanju zneska pokojnine, izračunane 
brez uporaba členov 35 do 43 zakona (prvi odstavek te- 
ga člena), mora skupnost uradno ugotoviti dodatne pre- 

jemke k pokojnini, ki se sicer ugotavljajo na zahtevo 
stranke (varstveni dodatek idr.), če se pravica do teh 
dodatnih prejemkov priznava brez. posebnih pogojev 
(premoženjski cenzus ipd.). 

4. člen 
Obveznost federacije je tudi sorazmeren del pri- 

spevkov in drugih dajatev, ki se izplačujejo k pokoj- 
nini, ter sorazmeren del stroškov za izvajanje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja. I 

Sorazmerni del prispevkov in drugih dajatev ter 
stroškov iz prvega odstavka tega člena se izračuna 
tako, da se za skupen seštevek obveznosti iz prvega 
odstavka 3. člena tega zakona uporabi odstotek, ki se 
dobi, če se skupen znesek vseh obračunanih prispev- 
kov in dajatev ter drugih stroškov iz prvega odstavka 
tega člena v letu, na katero se nanaša obračun, postavi 
v razmerje s skupnim zneskom vseh pokojnin, ki jih 
je skupnost izplačala v omenjenem letu. 

5. člen 
Obveznost federacije iz 3. člena tega zakona se za 

vsako posamezno pokojnino ugotovi od dne, ko je bila 
uveljavljena pravica do pokojnine. Pri vsaki spremem- 
bi pokojninskega zneska se obveznost federacije za 
vsako pokojnino nanovo ugotovi. 

Federacija zagotavlja sorazmeren del sredstev za 
usklajevanje pokojnin. Višina obveznosti federacije iz 
tega naslova se obračuna tako, da se obveznost za vsa- 
ko pokojnino poveča sorazmerno s skupnim poveča- 
njem pokojnine, ki ga določi skupnost, ne glede na to, 
kako je bila pokojnina usklajena. 

Obveznost federacije iz 1. ter 3. do 7. točke prvega^ 
odstavka 3. člena tega zakona traja, dokler traja po- 
kojninska pravica starostnega, invalidskega oziroma 
družinskega upokojenca, obveznost iz 2. točke prvega 
odstavka omenjenega člena pa dotlej, ko upravičenec 
dopolni določeno starost iz prvega in drugega odstavka 
9. člena v zvezi s prvim in drugim odstavkom 36. člena 
zakona. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata 
tudi pri odmeri pokojnine,^ ki je v celoti obveznost 
federacije (2. točka prvega odstavka 3. člena), s pri- 
stavkom, da se pokojnina, do katere bi 'borec imol 
pravico brez uporabe členov 35 do 46 zakona, izračuna 
kot da bi bil zavarovanec dopolnil starost iz 2." točke 
prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

6. člen 
Ce skupnost s svojim sklepom določi, da so na po- 

sameznih delovnih mestih zavarovalna doba šteje s po- 
večanjem ob ustreznem znižanju starostne meje, (tretji 
odstavek 56. člena zakona) in da se to povečanje dobe 
oziroma znižanje starostne meje šteje tudi za nazaj, 
ali je za posamezne kategorije zavarovancev z zakonom 
določeno, da se tako šteje doba in znižuje" starostna 
meja, preračuna skupnost uradno na podlagi razpo- 
ložljive dokumentacije dobo in zniža starostno mejo 
upokojenim borcem, nato pa po tako preračunani dobi 
in znižani starostni meji ugotovi, ali ima federacija pri 
tako izračunani pokojnini kakšno obveznost in ko- 
likšno. 

Prvi odstavek tega člena se uporablja tudi glede 
delovnih mest, določenih s predpisi, ki so veljali do 31. 
decembra 1972 (prvi odstavek 75. člena zakona). 
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Prvi odstavek tega člena se smiselno uporablja tu- 
di, kadar se za posamezno kategorijo zavarovancev z 
zakonom ali družbenim dogovorom določijo ugodnejši 
pogoji za pridobitev pravice do pokojnine. 

7. člen 
Podlaga za ugotovitev obveznosti federacije iz 3. 

in 4. člena tega zakona in za obračun obveznosti fede- 
racije po členih 3^ do 5 tega zakona, so podatki iz evi- 
dence in metodologije, ki ju predpiše Zvezni komite za 
vprašanja borcev in vojaških invalidov, ko dobi mne- 
nje Zveznega sekretariata za finance, Zveznega komi- 
teja za delo in zaposlovanje in Zveze skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja Jugoslavije. 

Obveznosti federacije po členih 3 do 5 tega zakona 
obračuna skupnost v soglasju z Zvezo skupnosti po- 
kojninskega in invalidskega zavarovanja Jugoslavije. 

8. člen 
Zahtevek za izplačilo obveznosti federacije poda 

skupnost Zveznemu sekretariatu za finance v roku, 
ki velja za sprejetje zaključnega računa. 

Zahtevek iz prvega odstavka tega člena vsebuje 
skupen znesek obveznosti, izračunan po 3. in 4. Cienu 
tega zakona, ter podatke za vsako pokojnino, ugotov- 
ljene na podlagi evidence iz 7. člena tega zakona. 

9. člen 
Sredstva za izpolnitev obveznosti federacije po tem 

zakonu za leto, za katero se sprejema proračun fede- 
racije, se določijo na podlagi; 

1) zneskov, izračunanih za predzadnje leto in pove- 
čanih za odstotek, za kolikor so bile po sklepu o uskla- 
ditvi pokojnin povečane vse pokojnine na območju 
skupnosti za leto pred letom, za katero se sprejema 
proračun federacije; 

2) stopnje povečanja oziroma zmanjšanja števila 
upokojenih borcev v zadnjih dveh letih; 

31 stopnje povečanja življenjskih stroškov v letu 
pred letom, za katero se sprejema proračun federacije. 

10. člen 
Končni obračun obveznosti' federacije po 7. in 8. 

členu tega zakona se opravi v 60 dneh od dneva, ko 
skupnost poda "svoj "zahtevek, V tem roku mora fe- 
deracija izplačati tudi sredstva, ki jih dolguje skupnosti 
oziroma skupnost vrniti presežna sredstva, ki jih je 
prejela kot akontacijo. 

Dokler se ne ugotovi končni znesek obveznosti fe- 
deracije za leto, za katero je sprejet proračun fede- 
racije, ima skupnost pravico do akontacije, ki se ji iz- 
plačuje mesečno, in sicer najpozneje do 25. v mesecu za 
naslednji mesec. Akontacija se izplačuje v višini dela 
zneska, določenega po 9. členu tega zakona. 

Skupnost mora federaciji povrniti zneske, prejete 
iz naslova njenih obveznosti, za katere kontrola ugo- 
tovi, da ji ne pripadajo, in sicer v 30 dneh od dneva, 
ko prejme ugotovitev kontrole. 

11. člen 
Federacija oziroma skupnost plačata SVo obresti, 

če v rokih iz 10, člena tega zakona ne vplačata zne- 
skov, ki jih dolgujeta. 

12. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek skupnost, ki da nepravilne podat- 
ke oziroma nepravilen znesek obveznosti federacije '8. 
in 10. člen tega zakona). 

Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba skupnosti, ki stori pre- 
kršek iz prvega odstavka tega člena. 

13. člen 
Zadeve v zvezi s planiranjem obveznosti federa- 

cije ter s kontrolo vloženih izplačilnih zahtevkov op- 
ravlja Zvezni sekretariat za finance v sodelovanju z 
Zveznim komitejem za vprašanja borcev in vojaških 
invalidov in Zveznim komitejem za delo in zaposlo- 
vanje. 

' Obveznosti federacije se izplačujejo iz proračuna 
federacije pb nalogu Zveznega sekretariata za finapce. 

14. člen 
Določbe členov 4 do 13 tega zakona se smiselno 

uporabljajo za obveznosti federacije iz naslova pokoj- 
ninskega dodatka, ki pripada imetnikom »Partizanske 
spomenice 1941« po členih 9 do 14 zakona o temeljnih 
pravicah imetnikov'»Partizanske spomenice 1941« (»U- 
radni list SFRJ« št. 67/72 in 40/73), španskim borcem 
po členih 10 do 15 zakona o temeljnih pravicah bor- 
cev španske narodnoosvobodilne in revolucionarne voj- 
ne 1936—1939 (»Uradni list SFRJ« št. 67/72 in 40/73)- 
oziroma narodnim herojem po členih 10a do lOe zako- 
na o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narod- 
nega heroja (»Uradni list SFRJ« št. 67/72 in 21/74). 

15. člen 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja Črne gore se poleg sredstev iz 3. in 4. člena tega 
zakona zagotovijo v proračunu federacije še posebna 
namenska dopolnilna sredstva. 

Znesek namenskih dopolnilnih sredstev iz prvega 
odstavka tega člena se določi vsako leto in je enak raz- 
liki med dohodki Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja Črne gore, obračunanimi po pov- 
prečni stopnji obremenitve s prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v Jugoslavji, ter skupnimi 
izdatki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v 
Črni gori. 

Pri ugotavljanju skupnih izdatkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Cme gore se ne upoštevajo 
izdatki, ki se krijejo iz proračuna federacije. 

16. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od 1. janu- 
arja 1974. 

764. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O MUZEJU REVOLUCI- 
JE NARODOV IN NARODNOSTI JUGOSLAVIJE 

Razglaša se zakon o Muzeju revolucije narodov in 
narodnosti Jugoslavije, ki ga je sprejela Skupščina 
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SFRJ na seji Zbora republik in pokrajin dne 23. julija 
1974. 

PR št. 339. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ; . Л, 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O MUZEJU REVOLUCIJE NARODOV IN NARODNO- 
STI JUGOSLAVIJE 

1. člen 
Muzej revolucije narodov in narodnosti Jugosla- 

vije (v nadaljnjem besedilu: muzej) je zavod, ki je 
skupnega pomena za vse narode in narodnosti Jugo- 
slavije. 

Za muzej se uporabljajo isti predpisi kot za orga- 
nizacije združenega dela, če s tem zakonom ni druga- 
če določeno. 

Muzej je pravna oseba. 
Sedež muzeja je v Beogradu. 

.2. člen 1 

Muzej zbira, ureja, obdeluje in razstavlja predme- 
te in dokumente iz zgodovine delavskega gibanja Ju- 
goslavije, narodnoosvobodilne vojne in revolucije ter 
graditve socialistične samoupravne družbe; seznanja 
javnojt z razvojno potjo, s prizadevanji ter z bojem 
delavskega razreda. Jugoslavije, in neguje spomine na 
velike dogodke ter svetle like borbene preteklosti na- 
rodov in narodnosti Jugoslavije, da bi se novi rodovi 
vzgajali v duhu revolucionarne dediščine naših naro- 
dov in narodnosti. 

3. člen 
Pri izpolnjevanju nalog iz 2. člena tega zakona mu- 

zej organizira in postavlja stalno razstavo ter prireja 
občasna tematske razstave; sodeluje z ustrezajočiml 
muzeji in oddelki posameznih muzejev ter z znanstve- 
nimi iti drugimi ustanovami doma in v tujini; objavlja 
po potrebi publikacije (zbornike del, kataloge, vodnike, 
razglednice, diapozitive, filmske zgodbe ipd.); opravlja 
konzervatorska in druga dela za ohranitev in varstvo 
muzejskega gradiva; opravlja druge zadeve1, ki so po- 
membne za spoznavanje in populariziranje pridobitev 
boja delavskega gibanja, narodnoosvobodilnega boja 
narodov in narodnosti Jugoslavije ter socialističnega 
razvoja Jugoslavije. 

Muzej sodeluje z muzeji revolucije in narodnoos- 
vobodilnega boja narodov in narodnosti v republikah 
in avtonomnih pokrajinah. 

4. člen x 

Za opravljanje zadev in nalog iz 2. člena tega za- 
kona sklene muzej z Zveznim komitejem za znanost in 
kulturo pogodbo; pogodba določa program in obseg 
zadev, ki jih bo opravljal Muzej, roke za "njihovo- iz- 
polnitev in sredštVa, ki so potrebna za izpolnjevanje 
posameznih sadev in nalog. 

5. člen 
Sredstva za financiranje nalog in zadev muzeja, 

ki so določene v pogodbi iz 4. člena" tega zakona, se 
zagotavljajo v proračunu federacije. 

6. člen 
O zadevah, določenih s tem zakonom, soodločajo 

v organu muzeja tudi predstavniki zainteresiranih or- 
ganov in organizacij, ki se po poprejšnjem sporazumu 
muzeja z njimi določijo v statutu muzeja. 

Predstavniki organov in organizacij iz prvega od- 
stavka tega člena soodločajo o izpolnjevanju nalog mu- 
zeja, o glavnem namenu uporabe sredstev za njihovo 
izpolnjevanje ter o razvojnem in delovnem programu 
muzeja. 

7. člen 
Način in postopek odločanja o zadevah iz 6. člena 

tega zakona ureja statut muzeja v skladu z zakonom. 
Šteje se, da je bilo pri odločanju o zadevah iz dru- 

gega odstavka 6. člena tega zakona doseženo soglasje, 
če sta za posamezno vprašanje glasovali večina pred- 
stavnikov organov in organizacij iz prvega odstavka 
6. člena tega zakona in večina članov organa muzeja 
iz vrst članov njegove delovne skupnosti. 

Ce se pri odločanju o vprašanjih iz drugega od- 
stavka 6. člena tega zakona ne doseže soglasje, odloči 
o njih dokončno Zvezni izvršni svet. 

8. člen 
Ravnatelja muzeja postavlja in razrešuje , Zvezni 

izvršni svet. 
Ravnatelj muzeja je odgovoren Zveznemu izvršne- 

mu svetu za zakonitost dela muzeja in za izpolnjeva- 
nje nalog ter zadev iz 2. člena tega zakona. 

Ce ravnatelj muzeja pri odločanju o zadevah iz 
drugega odstavka 6. člena tega zakona ugotovi, da je 
splošni ali posamični akt organa upravljanja muzeja, 
izvzemši akt, izdan v upravnem postopku, in akt, o 
katerem je pristojno odločati sodišče, v nasprotju z 
zakonom, opozori na to organ upravljanja. Ce ta organ 
kljub opozorilu vztraja pri svojem aktu, mora ravna- 
telj zadržati izvršitev takega akta in o tem v treh 
dneh obvestiti Zvezni izvršni svet. 

Do odločitve Zveznega izvršnega sveta ni dovoljeno 
izvršiti akta organa upravljanja muzeja, katerega iz- 
vršitev je bila zadržana. 

Ce Zvezni izvršni svet ne sklene UYesti postopek 
za oceno zakonitosti akta iz tretjega odstavka tega čle- 
na v 30 dneh od dneva, ko je bil akt zadržan, preneha 
veljati odločitev, s katero Je ravnatelj zadržal njegovo 
izvršitev, 

9. člen 
Delo muzeja nadzoruje Zvezni komite za znanost 

in kulturo. 
Zvezni komite za znanost in kulturo ima pravico 

in dolžnost obravnavati razvojne programe muzeja, 
njegove delovne programe in izpolnjevanje njegovih 
nalog. 

Pri na'dzorstvu iz prvega odstavka tega člena lahko 
Zvezni komite za znanost in kulturo zahteva od mu- 
zeja poročilo o izpolnitvi njegovih nalog in zadev ter 
obvestila in podatke o njegovi organizaciji in funkcio- 
niranju, o ustvarjanju možnosti za žbojjšanje njegove- 
ga dela ter o zagotavljanju sredstev in drugih pogojev 
za izpolnjevanje njegovih nalog. 
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Ce Zvezni komite za znanost in kulturo ugotovi, 
da z opravljanjem zadev muzeja ni zagotovljeno ali ni 
v potrebni meri zagotovljeno izpolnjevanje njegovih, 
v tem zakonu določenih nalog, obvesti o tem Zvezni 
izvršni svet, da ustrezno ukrepa. 

10. člen 
Muzej revolucije narodov Jugoslavije, ki je bil us- 

tanovljen z uredbo o ustanovitvi in delu Muzeja revo- 
lucije narodov Jugoslavije (»Uradni list FLRJ« št. 
51/60), nadaljuje delo z imenom: Muzej revolucije na- 
rodov in narodnosti Jugoslavije, ter z nalogami in po- 
ložajem, ki jih določa ta zakon. 

11. člen 
Statut muzeja in njegove spremembe in dopolnitve 

potrjuje Zvezni zvršni svet. 

12. člen 
Muzej mora svojo notranjo organizacijo in delo 

uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih od dneva 
uveljavitve tega zakona. 

13. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati 

uredba o ustanovitvi in delu Muzeja revolucije naro- 
dov Jugoslavije (»Uradni list FLRJ« št. 51/60). 

14. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«; 

705. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

U K A Z s 

O RAZGLASITVI ZAKONA O VNAŠANJU IN RAZ- 
ŠIRJANJU TUJIH SREDSTEV MNOŽIČNEGA KO- 
MUNICIRANJA IN O TUJI INFORMACIJSKI DE- 

JAVNOSTI V JUGOSLAVIJI 

Razglaša se zakon o vnašanju in razširjanju tujih 
sredstev množičnega komuniciranja in o tuji informa- 
cijski dejavnosti v Jugoslaviji, ki ga je sprejela Skup- 
ščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 23. julija 1974. 

PR št. 325. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito "s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O VNAŠANJU IN RAZŠIRJANJU TUJIH SREDSTEV 
MNOŽIČNEGA KOMUNICIRANJA IN O TUJI IN- 

FORMACIJSKI DEJAVNOSTI V JUGOSLAVIJI 

I. Uvodne {iclofbs 

1. člen 

jo, njegovo razpečevanje in razširjanje ter položaj tujih 
informacijskih ustanov in predstavnikov tujih sredstev 
za javno obveščanje ureja ta zakon, čq poseben zakon 
ali mednarodna pogodba ne določa drugače. 

Da bi se Jugoslavija in druge države bolj vsestran- 
sko spoznavale med seboj, uživajo tuje informacijske 
ustanove in predstavniki tujih sredstev javnega ob- 
veščanja v Jugoslaviji po načelu vzajemnosti v skladu 
z načeli tega zakona posebne ugodnosti za širšo izme- 
njavo informacij in komunikacij. 

2. člen 
Tuje informacijske ustanove in predstavniki tujih 

sredstev javnega obveščanja morajo pri opravljanju 
informacijske dejavnosti spoštovati predpise Jugosla- 
vije in ravnati v skladu z mednarodnimi običaji v du- 
hu spoštovanja resnice, človeških pravic in razvijanja 
miroljubnega sodelovanja med narodi in državami. 

3. člen 
Komuniciranje s tujino po sredstvih javnega ob- 

veščanja in komuniciranja je prosto. 
Izmenjava informacij med Jugoslavijo in drugimi 

državami se sme omejiti v primerih, ki jih določa za- 
kon, kadar gre za to, da se zavarujejo neodvisnost, 
varnost in svoboden razvoj države, spoštovanje člove- 
kove svobode in njegovih pravic, javni red in morala, 
kakor tudi, da se razvija mednarodno sodelovanje v 
duhu ustanovne listine Združenih narodov. 

Zloraba svobode javnega obveščanja in komunici- 
ranja ima za posledico odgovornost, ki jo določa 
zakon. 

II. Tuji tisk 

4. člen 
S tujim tiskom (tuje tiskane stvari) so mišljene po 

lem zakonu periodične publikacije (časniki in drugi 
listi, revije, bilteni in podobno) in druge publikacije 
(knjige, brošure, spisi, katalogi, prospekti, lepaki, le- 
taki, slike, zemljevidi, risbe z besedilom ali brez njega, 
glasbene note z besedilom ali pojasnilom ter druge po- 
dobne stvari), ki so bile natisnjene ali kako drugače 
razmnožene v tujini, kakor tudi stvari, ki so bile na- 
tisnjene ali kako drugače razmnožene v Jugoslaviji po 
tujem izdajatelju ali po njegovem nalogu oziroma na 
njegov račun. 

Za tuje tiskane stvari se štejejo po tem zakonu tu- 
di bilteni tujih diplomatskih in konzularnih predstav- 
ništev v Jugoslaviji, če se razširjajo izven diplomat- 
skega zbora ali kroga določenih državnih funkcionar- 
jev, organov in organizacij, ki jih določi Zvezni komite 
za informacije. 

Za tuje tiskane stvari se štejejo po tem zakonu tu- 
di bilteni, ki jih izdajajo tuje informacijske ustanove v 
Jugoslaviji. 

Ne štejejo se za tuje tiskane stvari po tem zakonu 
natisnjene ali kako drugače razmnožene tuje tiskane 
stvari, ki so namenjene izključno kot navodilo za upo- 
rabo aparatov ali zdravil, kot tudi ne tehnična doku- 
mentacija, ceniki, vabila in podobno, če imajo vsebino, 
ki je v navadi. 

5. člen 
Vnašanje tujega tiska in drugih nredstev javnega Bilteni, ki jih v Jugoslaviji izdajajo diplomatska 

oovesčanja in množičnega komuniciranja v Jugoslavi- ali konzularna predstavništva, smejo vsebovati le ob- 
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vestila, ki so namenjena za spoznavanje njihovih 
držav. 

Na vsakem izvodu biltena iz prvega odstavka tega 
člena morajo biti navedeni ime in naslov diplomatske- 
ga oziroma konzularnega predstavništva, ime in naslov 
izdajatelja in tiskarja, število razmnoženih izvodov ter 
kraj in datum natiska oziroma razmnožitve. 

6. člen 
Vnašanje tujih tiskanih stvari v Jugoslavijo je 

prosto. 
Izjemoma je za vnašanje z namenom razširjanja 

ali za razširjanje tujih tiskanih stvari, ki so po svoji 
vsebini namenjene občanom Jugoslavije, potrebno do- 
voljenje. * 

Dovoljenje iz drugega odstavka tega člena da Zvez- 
ni sekretariat za notranje zadeve, in sicer za vsako tu- 
jo tiskano stvar posebej. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena se lahko 
da za periodične publikacije dovoljenje za določen čas. 

Za vnašanje in razširjanje tujih tiskanih stvari, 
ki jih izdajajo Združeni narodi in specializirane agen- 
cije Združenih narodov, ni potrebno dovoljenje iz dru- 
gega odstavka tega člena. 

7. člen 
Tuje tiskane stvari smejo vnašati v Jugoslavijo z 

namenom razširjanja organizacije združenega dela, ki 
dobijo za to dovoljenje po predpisu republike oziroma 
avtonomne pokrajine, v kateri imajo sedež, in ki se v 
skladu z vpisom v sodni register ukvarjajo z uvozom 
tujih tiskanih stvari, če v tem zakonu ni drugače 
določeno. 

8. člen 
Organizacija združenega dela, ki ima pravico vna- 

šati tuje tiskane stvari (7. člen), mora o vsaki vnešeni, 
za razširjanje namenjeni tuji tiskani stvari obvestiti 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve, in sicer takoj, 
ko jo prejme. 

Organizacija združenega dela iz prvega odstavka 
tega člena mora Zveznemu sekretariatu za notranje za- 
deve na njegovo zahtevo takoj poslati na vpogled iz- 
vod vnesene tujeitiskane stvari. 

9. člen 
Tuje tiskane stvari smejo razširjati organizacije 

združenega dela, ki dobijo za to dovoljenje po predpisu 
republike oziroma avtonomne pokrajine, v kateri ima- 
jo sedež. 

10. člen 
Tuje tiskane stvari, ki so namenjene za sejme ali 

za kulturne, znanstvene, gospodarske, športne in po- 
dobne prireditve v Jugoslaviji, smejo poleg organiza- 
cij združenega dela iz 7. člena tega zakona vnašati tu- 
di droge domače in tuje organizacije, ki sodelujejo na 
takih sejmih oziroma prireditvah, če se te tuje tiskane 
stvari nanašajo na razstavljene predmete ali na tema- 
tiko prireditve oziroma sejma. 

Tuje tiskane stvari iz prvega odstavka tega člena 
se na sejmu oziroma na prireditvi ne smejo razširjati, 
preden jih organizacija združenega dela oziroma dru- 
ga organizacija iz prvega odstavka tega člena, ki jih 
je vnesla, ne prijavi posamično označene organu, dolo- 
čenemu z republiškim oziroma pokrajinskim pred- 
pisom. 

Organizacija združenega dela čaroma druga orga- 
nizacija iz prvega odstavka tega člena mora organu, 

določenemu z republiškim oziroma pokrajinskim pred- 
pisom, na njegovo zahtevo takoj poslati na vpogled iz- 
vod vnesene tuje tiskane stvari. 

11. člen ! 
Ne glede na 7. člen tega zakona smejo diplomatska 

in konzularna predstavništva ter tuje informacijske us- 
tanove v Jugoslaviji s posebnim dovoljenjem vnesti z 
namenom razširjanja v Jugoslaviji posamezne perio- 
dične in neperiodične publikacije, ki izhajajo v njihovi 
državi. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena da Zvez- 
ni sekretariat za notranje zadeve po prostem preudar- 
ku, in sicer za vsako publikacijo posebej. 

^ V dovoljenju iz drugega odstavka tega člena je 
treba navesti 'zlasti ime publikacije, v katerem jeziku 
je natisnjena, kdaj in kje je bila izdana in koliko iz- 
vodov se^sme vnesti v Jugoslavijo. 

Glede publikacij iz prvega odstavka tega člena, ki 
so bile vnesene v Jugoslavijo, velja smiselno 8. člen 
tega zakona. 

Ne glede na 9. člen tega zakona smejo diplomatska 
in konzularna predstavništva ter tuje informacijske 
ustanove v Jugoslaviji izključno neposredno razširjati 
v Jugoslaviji publikacije iz prvega odstavka tega člena. 
Na tak način smejo diplomatska in konzularna pred- 
stavništva razširjati v Jugoslaviji tudi biltene, ki jih 
izdajajo v Jugoslaviji (5. člen). 

12. člen 
Tiskar v Jugoslaviji sme tujo tiskano stvar raz- 

množiti le z dovoljenjem organa, določenega s predpi- 
som republike oziroma avtonomne pokrajine, v kateri 
ima sedež. 

Tiskar, ki je razmnožil tujo tiskano stvar, mora 
organu, določenemu s predpisom republike oziroma' 
avtonomne pokrajine, na njegovo zahtevo, takoj poslati 
na vpogled izvod razmnožene tuje tiskane stvari. 

S tiskarjem je mišljena po tem zakonu organiza- 
cija združenega dela ter vsaka druga oseba, ki natisne 
ali kako drugače razmnoži tiskano stvar. 

Prvi odstavek tega člena ne velja za biltene, ki jih 
izdajajo diplomatska in konzularna predstavništva v 
Jugoslaviji. 

13. člen 
Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 

razširjati tuje tiskane stvari: 
1) ki spodkopavajo temelje socialistične samoup- 

ravne družbene ureditve Jugoslavije in varnosti dr- 
žave; 

2) ki propagirajo ali podpirajo agresijo ali drug 
akt zoper humanost, mednarodno pravo ali smotre 
Združenih narodov ali kako drugače ogrožajo mir ali 
enakopravno mednarodno sodelovanje; 

3) ki kalijo prijateljske odnose med Jugoslavijo in 
drugimi državami ter njihov razvoj; 

4) ki žalijo čast in dobro ime narodov in narodno- 
sti Jugoslavije, Skupščine SFRJ, Predsednika republi- 
ke, Predsedstva SFRJ, predsedstev in skupščin repub- 
lik in avtonomnih pokrajin; 

5) ki prinašajo ali raznašajp lažnive ali razburlji- 
ve vesti, ki ogrožajo javni red in mir ali vznemirjajo 
javnost; 

6) ki hudo žalijo moralo; 
7) ki škodujejo vzgoji otrok in mladine; 
8) ki objavljajo dokumente ali podatke, škodljive 

za kazenski postopek v Jugoslaviji. 
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Izjemoma smejo državni organi ter znanstveni in 
arhivski zavodi za preučevanje v svoji dejavnosti vne- 
sti v Jugoslavijo tujo tiskano stvar, ki ima vsebino iz 
prvega odstavka tega člena, če dobijo za to dovoljenje; 
dovoljenje da po prostem preudarku Zvezni sekretari- 
at za notranje zadeve. 

Pogoje in način uporabe vnesenih tujih tiskanih" 
stvari iz drugega odstavka tega člena ter uporabo in 
objavljanje izsledkov, dobljenih s preučevanjem takih 
tujih tiskanih stvari uredijo državni organi ter znan- 
stveni in arhivski zavodi s splošnim aktom. 

14. člen 
Tuja tiskana stvar se vzahie brez odškodnine: 

' 1) če jo kdo z namenom razširjanja vnese v Ju- 
goslavijo brez dovoljenja, ki je za to potrebno (drugi 
odstavek 6. člena in prvi odstavek 11. člena); 

2) če jo z namenom razširjanja vnese v Jugosla- 
vijo organizacija združenega dela, druga pravna oseba 
ali posameznik, ki nima pravice (7. člen in prvi odsta- 
vek 10; člena); 

3) če jo razširja organizacija združenega dela, dru- 
ga pravna oseba ali posameznik, ki nima te pravice, 
ali če jo razširja, preden je prijavljena pristojnemu 
organu (9. člen in drugi odstavek 10. člena) ali jo raz- 
širja v nasprotju s petim odstavkom 11. člena tega za- 
kona. 

4) če je bilo vnašaftje tuje tiskane stvari v Jugo- 
slavijo ali razširjanje v njej z odločbo prepovedano 
(59, člen), razen če jo je z dovoljenjem pristojnega or- 
gana za svojo uporabo vnesel državni organ, znanstve- 
ni ali arhivski zavod (drugi odstavek 13. člena); 

5) če jo v Jugoslaviji razmnožuje tiskar brez do- 
voljenja pristojnega organa (12. člen) ali če njena vse- 
bina nasprotuje prvemu odstavku 5. člena in 52. členu 
tega zakona. 

III. Tuji film in druga tuja sredstva za množično 
komuniciranje 

15. člen 
S tujim filmom je mišljen po tem zakonu vsak, v 

tujini izdelan film in film, ki sta ga v Jugoslaviji sa- 
mostojno izdelala tuja pravna oseba ali tuj državljan. 

Za tuji filVn se šteje po tem zakonu tudi film, ki je 
bil izdelan v Jugoslaviji v koprodukeiji med tujim in 
domačim koproducentom, če se po predpisih republike 
oziroma avtonomne pokrajine, v kateri ima sedež do- 
mači koproducent, ta fiim ne šteje za domači film. 

16. člen 
Tuja pravna oseba ali posameznik sme snemati v 

Jugoslaviji televizijske, dokumentarne in druge infor- 
mativne filme z dovoljenjem organa, določenega s 
predpišem republike oziroma avtonomne pokrajine, v 
kateri jih namerava snemati. 

Ce se namerava snemati film v dveh ali več re- 
publikah oziroma avtonomnih pokrajinah, da dovolje- 
nje za snemanje pristojni organ v republiki oziroma 
avtonomni pokrajini, v kateri se bo snemanje začelo, 
v soglasju s pristojnimi organi v republikah oziroma 
avtonomnih pokrajinah, v katerih se namerava sne- 
manje nadaljevati. 

Da bi tuja,pravna oseba oziroma posameznik, ki 
namerava snemati film v Jugoslaviji, dobila za to do- 

voljenje, mora vložiti prijavo pri organu iz prvega od- 
stavka tega člena ter v njej navesti kraj in čas snema- 
nja. Prijavi mora priložiti scenarij ali sinopsis sne- 
manja. 

Prvi, drugi in tretji odstavek tega člena ne veljajo 
za snemanje aktualnih dogodkov, ki se snemajo nepo- 
sredno brez scenarija oziroma sinopsisa, če to ni v 
nasprotju z interesi Jugoslavije. 

Natančnejše predpise o snemanju v smislu prvega 
do četrtega odstavka tega člena izda Zvezni izvršni 
svet. 

17. člen 
Organizacija združenega dela ali druga organizaci- 

ja oziroma organ, ki je v Jugoslavijo vnesel tuji film, 
in proizvajalec tujega, v Jugoslaviji izdelanega filma 
(15. člen) morata takoj potem, ko vneseta film v Ju- 
goslavijo oziroma končata v Jugoslaviji izdelani film, 
sporočiti to organu, določenemu s predpisom republike 
oziroma avtonomne pokrajine, in navesti določene po- 
datke o filmu in njegovi vsebini. 

Organizacija, organ oziroma proizvajalec tujega 
filma iz prvega odstavka tega člena mora organu, do- 
ločenemu s predpisom republike oziroma avtonomne 
pokrajine, poslati na njegovo zahtevo kopijo iilma na 
vpogled. 

Prvi in drugi odstavek tega člena ne veljata za 
filme, ki so namenjeni za predvajanje po televiziji, Ce 
vsebujejo izključno le aktualne informacije, ki niso 
v nasprotju z interesi Jugoslavije. 

18. člen 
Vnašanje tujih filmov v Jugoslavijo in promet z 

njimi ter javno predvajanje v njej urejajo s svojimi 
predpisi republike oziroma avtonomni pokrajini, v ka- 
tere s§ filmi vnašajo oziroma v katerih se dajejo v 
promet oziroma predvajajo, če ni v tem zakonu druga- 
če določeno. 

19. člen 
Prepovedano je vnašanje, promet in javno pred- 

vajanje tujih filmov, če bi bilo s tem storjeno katero 
izmed dejanj iz prvega odstavka 13. člena tega za- 
kona. 

Glede vnašanja takih prepovedanih filmov v Ju- 
goslavijo velja smiselno drugi odstavek 13. člena tega 
zakona. 

20. člen 
Kopije tujega filma se odvzamejo brez odškodnine; 
1) če jih vnese v Jugoslavijo organizacija združe- 

nega dela, druga pravna oseba, organ ali posameznik v 
nasprotju s tem zakonom ali v nasprotju s predpisi re- 
publike oziroma avtonomne pokrajine (13. člen); 

2) če se tuji film vnese v Jugoslavijo, javno pred- . 
vaja ali da v promet, čeprav je bilo to z odločbo pre- 
povedano (59. člen). 

21. člen 
Prepovedano je predvajati po televiziji oziroma od- 

dajati po radiu tuji film, drug vizualni oziroma avdi- 
tivni material, če bi bilo s tem storjeno katero izmed 
dejanj iz prvega odstavka 13. člena tega zakona. 

22. člen 
Prepovedano je vnašanje, razširjanje in javno pre- 

dvajanje tujih diapozitivov, fonogramov, v.ideogramov 
in drugih podobnih sredstev, vnašanje in razširjanje 
tujih filmov za zasebno predvajanje, kakor tudi vna- 
šanje, razširjanje in javno uporabljanje značk in 
drugih predmetov tujega izvora, če bi bilo s tem stor- 
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jeno katero izmed dejanj iz prvega odstavka 13. člena 
tega zakona. 

23. člen 
Tuji televizijski filmi in drugi materiali, sredstva 

in predmeti iz 21. in 22. člena tega zakona se lahko 
odvzamejo brez odškodnine, če je njihovo oddajanje, 
vnašanje, razširjanje, javno predvajanje oziroma jav- 
no uporabljanje z odločbo prepovedano (59. člen). 

24. člen 
Tuji izvor filma in drugih materialov, sredstev in 

predmetov iz 21. in 22. člena tega zakona se ugotavlja 
po 15. členu tega zakona. 

IV. Predstavniki tujih sredstev javnega obveščanja 

25. člen 
Predstavniki tujih sredstev javnega obveščanja so 

po tem zakonu dopisništva in stalni dopisniki tujih ča- 
sopisnih agencij in tujih periodičnih publikacij v Ju- 
goslaviji. 

Šteje se, da obstoji dopisništvo tuje časopisne agen- 
cije oziroma tujih periodičnih publikacij (tuje dopis- 
ništvo), če ima tuja časopisna agencija ali tuja perio- 
dična publikacija v Jugoslaviji najmanj dva stalna do- 
pisnika, ki povezano opravljata informacijsko dejav- 
nost, ali enega stalnega dopisnika in najmanj dva stal- 
na uslužbenca. 

26. člen 
S tujo časopisno agencijo je mišljeno po tem zako- 

nu podjetje ali ustanova, ki ima svoj glavni sedež v 
tujini, njena glavna dejavnost pa je zbiranje in razšir- 
janje informacij za redno obveščanje javnosti. 

S tujo časopisno agencijo je izenačena tuja radij- 
ska postaja, radiotelevizijska postaja, telefotografska 
postaja, fotografska agencija, tuje podjetje za snema- 
nje filmskih novic in drugo tuje podjetje ali ustanova, 
ki se ukvarja z zbiranjem in razširjanjem informacij. 

27. člen 
Za stalne dopisnike tujih časopisnih agencij in tu- 

jih periodičnih publikacij (stalne tuje dopisnike) se 
štejejo dopisniki tujih časopisnih agencij ali tujih pe- 
riodičnih publikacij, fotoreporterji ter filmski in tele- 
vizijski snemalci, ki delajo za tujo časopisno agencijo 
oziroma tujo periodično publikacijo, ne glede na to, ali 
so tuji ali pa jugoslovanski državljani, in ali.jim je to 
edini poklic, če naj kot taki opravljajo, dejavnost in bi- 
vajo v Jugoslaviji več kot 30 dni. 

Tuje časopisne agencije in tuje periodične publi- 
kacije imajo lahko za opravljanje Informacijske de- 
javnosti v Jugoslaviji sodelavce, tuje ali jugoslovanske 
državljane, ki jim ta dejavnost ni edini poklic, če naj 
kot taki opravljajo dejavnost in bivajo v Jugoslaviji 
več kot 30 dni. 

28. člen 
Tuja dopisništva, stalni tuji dopisniki in stalni u- 

službenci tujih dopisništev ne smejo opravljati svoje 
dejavnosti, preden niso vpisani v register pri Zveznem 
komiteju za informacije, < 

Prošnjo za vpis tujega dopisništ4'a in stalnega tu- 
jega dopisnika v register vloži glavna direkcija tuje 
časopisne agencije ali tuje periodične publikacije, proš- 
njo za vpis stalnega uslužbenca tujega dopisništva V 
register pa vodja tujega dopisništva. 

Odločbo o vpisu tujega dopisništva, stalnega tuje- 
ga dopisnika in stalnega uslužbenca tujega dopisništva 
v register izda-Zvezni komite za informacije. 

Odločba o prošnji za vpis v register iz tretjega 
odstavka tega člena se izda po prostem preudarku in 
brez obrazložitve. 

29. člen 
Na prošnjo tuje časopisne agencije oziroma tuje 

periodične publikacije, so lahko kot njeni stalni dopis- 
niki v Jugoslaviji vpisani v register njeni dopisniki v 
kakšni drugi državi, ki občasno bivajo v Jugoslaviji, 
da opravljajo informacijsko dejavnost. 

Med bivanjem v Jugoslaviji imajo dopisniki iz pr- 
vega odstavka tega člena enake pravica in dolžnosti 
kot drugi stalni tuji dopisniki. 

30. člen 
Tuja časopisna agencija in tuja periodična publi- 

kacija imata lahko v Jugoslaviji tudi začasne dopis- 
nike. 

Za začasne dopisnike se štejejo dopisniki tujih.časo- 
pisnih agencij aH tujih periodičnih publikacij, ki naj 
kot dopisniki bivajo ,v Jugoslaviji manj kot 30 dni. 

31. člen 
V prošnji za vpis tujega dopisništva v register je ' 

treba navesti ime tuje časopisne agencije oziroma tu.;a 
periodične publikacije, ki ustanavlja dopisništvo, sedež, 
dopisništva ter ime in priimek stalnega tujega dopisni- 
kat ki bo vodil dopisništvo in odgovarjal za njegovo 
delo. 

Prošnja za vpis stalnega tujega dopisnika v regi- 
ster, ki naj opravlja informacijsko dejavnost bodisi 
samostojno ali v okviru tujega dopisništva, mora obse- 
gati tele podatke: 

1) ime in priimek dopisnika; 
2) datum rojstva, rojstni kraj in državo; 
3) državljanstvo; 
4) ime tuje časopisne agencije oziroma tuje perio- 

dične publikacije, za katero dopisnik dela; 
5) državo, kraj in datum izdaje ter številko potne 

listine dopisnika oziroma številko osebne izkaznice, če 
je dopisnik jugoslovanski državljan; 

6) kraj in naslov v tujini, če dopisnik od časa do 
časa biva in opravlja informacijsko dejavnost v Ju- 
goslaviji (29. člen). 

V prošnji za vpis stalnega uslužbenca tujega do- 
pisništva v register morajo biti navedeni podatki iz 
1. do 5. točke drugega odstavka tega člena ter delovno 
mesto, na katerem bo uslužbenec delal. 

Prošnji za vpis oseb iz drugega in tretjega odstav- 
ka tega člena v register je treba priložiti dve fotogra- 
fiji in dovoljenje za bivanje v Jugoslaviji, če ne gre 
za jugoslovanskega državljana. 

32. člen 
Odločba o vpisu tujega dopisništva oziroma stal- 

nega tujega dopisnika v register se izda z veljavno- 
jo dveh let. 
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33. člen 
Tujemu dopisništvu oziroma stalnemu tujemu do- 

pisniku se lahko po preteku dveh let dela v Jugosla- 
viji podaljšuje pravica opravljati informacijsko dejav- 
nost za nadaljnji dve leti. 

Da bi biia tujemu dopisništvu oziroma stalnemu 
tujemu dopisniku podaljšana pravica opravljati infor- 
macijsko dejavnost v Jugoslaviji, mora tuja Časopisna 
agencija oziroma tuja periodična publikacija vložiti pri 
Zveznem komiteju za informacije prošnjo za podalj- 
šanje- dela dopisništva oziroma dopisnika najmanj 15 
dni pred pretekom časa, kolikor ima pravico opravlja- 
ti informacijsko dejavnost. 

V prošnji iz drugega odstavka tega člena morajo 
biti navedene tudi med tem nastale spremembe v po- 
datkih. navedenih v prošnji za vpis tujega dopisništva 
oziroma stalnega tujega dopisnika v register (31. člen). 

34 člen 
Stalni, v register vpisani tuji dopisniki uživajo v 

skladu z načelom vzajemnosti za opravljanje svoje in- 
formacijske, dejavnosti ugodnosti, ki jih določa zvezni 
zakon ali na njegovi podlagi izdani predpis. 

Stalni, v register vpisani tuji dopisnik dobi izkaz- 
nico kot dokaz, da ima pravico ukvarjati se na območ- 
ju Jugoslavije z zbiranjem informacij, da bi poročal 
določeni tuji časopisni agenciji oziroma tujemu listu. 

Izkaznice iz drugega odstavka tega člena izdaja in 
vodi o njih evidenco Zvezni komite za informacije. 

Izkaznica velja dve leti. Njena veljavnost se po- 
daljša pred pretekom časa, za katerega je bila izdana. 

Stalni tuji dopisnik, ki neha opravljati delo tuje- 
ga dopisnika v Jugoslaviji, mora v treh dneh vrniti 
izkaznico Zveznemu komiteju za informacije. 

35; člen 
Tuja časopisna agencija in tuja periodična publika- 

cija morata o vsaki spremembi vodje tujega dopisni- 
štva v osmih dneh obvestiti Zvezni komite za infor- 
macije. 

Vodja tujega dopisništva mora v osmih dneh pri- 
javiti Zveznemu komiteju za informacije spremembo 
podatkov iz 1., 3., 4., 5. in 6. točke drugega odstavka 
31. člena in spremembo podatkov iz tretjega odstavka 
omenjenega člena, ki se nanašajo nanj ter na dopisni- 
ke in uslužbence dopisništva. 

Po drugem odstavku tega člena so dolžni ravnati 
tudi drugi stalni tuji dopisniki, ki so vpisani v register 
po tem zakonu. 

36. člen 
Tuji dopisniki imajo pravico pošiljati iz Jugoslavije 

svoji časopisni agenciji oziroma periodični publikaciji 
informacije brez kakršnekoli prijave ali dovoljenja. 

Tuji dopisniki se ne smejo ukvarjati z zbiranjem 
informacij za jugoslovanske liste, organizacije združe- 
nega dela, druge pravne osebe, organe in občane. 

Tuji dopisniki ne smejo ž anketiranjem zbirati po- 
datkov in mnenj od jngoslovariskih listov, organizacij 
združenega dela, - drugih' pravnih osel), organov in ob- 
čanov. 

37. člen 
Zvezni komite za informacije skrbi v mejah svo- 

jega delovnega področja, da je stalnim in začasnim tu- 
jim dopisnikom olajšan dostop k virom informacij, in 
jim daje pri delu potrebno pomoč. 

38. čl en 
Zvezni komite za informacije sme črtati iz svojega 

registra tuj-e dopisništvo oziroma stalnega tujega do- 
pisnika, če se ne ravna po veljavnih predpisih ali nor- 
mah o opravljanju informacijske dejavnosti (2. člen). 

Stalni tuji dopisnik se črta iz registra, -če je v Ju- 
goslaviji obsojen na nepogojno zaporno kazen več kot 
6 mesecev ali na kazen strogega zapora, ali mu je od- 
rečena pravica nadaljnjega bivanja v Jugoslaviji. 

39. člen 
Določbe 28. člena, drugega in četrtega odstavka 31. 

člena, 32. in 33. člena, drugega in tretjega odstavka 35. 
člena, 36., 37. in 38. člena tega zakona veljajo tudi za 
sodelavce tujih časopisnih agencij in tujih periodičnih 
publikacij (dragi odstavek 27. člena). 

V. Tuje informacijske ustanove 

40. člen 
Za obveščanje jugoslovanske j-avnosti o dogodkih 

in pojavih v svojih deželah smejo tuje države usta- 
navljati v Jugoslaviji svoje informacijske ustanove 
(tuje Informacijske ustanove) po pogodbi, sklenjeni 
med tOjo državo in Jugoslavijo. 

Mednarodne organizacije smejo v Jugoslaviji us- 
tanavljati svoje informacijske ustanove po pogodbi, ki 
jo sklenejo z Jugoslavijo. 

41. člen 
Tuje informacijske ustanove smejo v Jugoslaviji 

opravljati tiste vrste in oblike informacijske dejavno- 
sti in v tistem 4obsegu, kot to določa pogodba, sklenje- 
na med tujo državo oziroma mednarodno organizacijO 
in Jugoslavijo. 

•42. člen 
Tuje informacijske ustanove ne smejo opravljati 

informacijske dejavnosti, preden niso vpisane v regi- 
ster pri Zveznem komiteju za informacije. 

43. člen 
V prošnji za vpis tuje informacijske ustanove v 

register morajo biti navedeni tile podatki: 
1) ime ustanovitelja ustanove; 
2) vrste, oblike in obseg informacijske dejavnosti 

ustanove; 
3) ime in priimek ter državljanstvo vodje, zastop- 

nika in osebja ustanove; 
4) katere prostore bo ustanova uporabljala; 
5) naslov ustanove. 
Prošnji za vpis tuje informacijske ustanove v regi- 

ster morajo biti priložena njena pravila. 

44. člen 
Pravila tuje informacijske ustanove morajo dolo- 

čati zlasti tole: ime in sedež ustanove, vrste in oblike 
lijeiie dejavnosti ter način, kako jO bo opravljala; no- 
tranjo organizacijo, organe in zastopanje ustanove, vire 
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sredstev ustanove In namen njenega premeženja, za 
primer, če preneha z delom. 

45. člen 
Odločbo o vpisu tuje informacijske ustanove v re- 

gister izda Zvezni komite za informacije. 
V odločbi iz prvega odstavka tega člena navede 

komite zlasti: ime in sedež tuje informacijske ustanove, 
ime in priimek njenega vodje, ime in priimek osebe, 
ki zastopa ustanovo, ter vrste, oblike in obseg infor- 
macijske dejavnosti ustanove. 

Z odločbo, iz prvega odstavka tega člena pridobi 
tuja informacijska ustanova pravico opravljati dejav- 
nost v Jugoslaviji. 

46. člen 
Vpis tuje informacijske ustanove v register se za? 

vrne, če ustanova ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa 
ta zakon, drug predpis, ki velja na ozemlju, na kate- 
rem namerava ustanova opravljati svojo dejavnost, 
oziroma mednarodna pogodba. 

47. člen 
Ce se med delom tuje Informacijske ustanove spre- 

menijo posamezni podatki iz 43. člena tega zakona, ali 
spremenijo njena pravila, mora njfen vodja vsako tako 
spremembo v osmih dneh prijaviti Zveznemu komiteju 
za informacije. 

Ustanovitelj tuje informacijske ustanove mora pri- 
javiti Zveznemu komiteju za informacije, če ustanova 
preneha. 

48. člen 
Tuja Informacijska ustanova je civilna pravna o- 

seba. 
Za obveznosti tuje Informacijske ustanove je soli- 

darno odgovoren tudi njen ustanovitelj, če mednarodna 
pogodba drugače,ne določa. 

49. člen 
Vodja In drugo osebje tuje Informacijske ustanove 

morata biti vpisana v register pri Zveznem komiteju 
za informacije. 

Za osebe iz prvega odstavka tega člena se uporab- 
ljajo smiselno drugi in četrti odstavek 28. člena in 31. 
člen tega zakona. 

Osebe iz prvega odstavka iega člena ne smejo de- 
lati za tujo Informacijsko ustanovo, preden niso vpisa- 
ne v register pri Zveznem komiteju za informacije. 

Vodja In drugo osebje tuje informacijske ustanove 
ne morejo biti osebe, ki so zaposlene v diplomatskem 
ali konzularnem predstavništvu tuje države. 

Vodja tuje informacijske ustanove ter njegovi na- 
mestniki in pomočniki dobijo izkaznico v skladu s 34. 
členom tega zakona. Glede Izdaje in vrnitve izkaznice 
se smiselno uporablja 34. člen tega zakona. 

50. člen 
Tuja Informacijska ustanova ne sme biti v poslop- 

ju diplomatskega ali konzularnega predstavništva tuje 
države In rte v stanovanjskih prostorih oseb, ki uživajo 
diplomatsko imuniteto. 

Prostori tuje informacijske ustanove se ne smejo 
odstopati v uporabo drugim, 

51. člen 
Tuja informacijska ustanova sme samostojno In 

neposredno vnašati v Jugoslavijo tuje tiskane stvari 

izključno za svojo čitalnico in knjižnico, če ni v tem 
zakonu drugače določeno (11. člen). 

Tuja informacijska ustanova je dolžna poslati or- 
ganu, določenemu s predpisom republike oziroma av- 
tonomne pokrajine, v kateri ima sedež, seznam vnese- 
nih tujih tiskanih stvari, namenjenih za njeno čitalni- 
co oziroma knjižnico, in navesti število njihovih iz- 
vodov. 

Glede vnašanja tujih tiskanih stvari Iz prvega od- 
stavka tega člena v Jugoslavijo veljajo 6. člen, prvi 
odstavek 13. člena, 14., 59. in 60. člen, 1. točka prvega 
odstavka 61, člena in 62. člen tega zakona. 

52, člen 
Bilteri, ki ga izdaja tuja informacijska ustanova, 

sme prinašati le obvestila, namenjena za spoznavanje 
njene dežele, oziroma obvestila o dejavnosti medna- 
rodne organizacije, ki je ustanovo ustanovila, ter ob- - 
vestila o vprašanjih, s katerimi se ukvarja zadevna 
mednarodna organizacija, 

53, člen 
Na vsakem Izvodu biltena iz 52. člena tega zakona 

morajo biti navedeni: Ime, priimek in naslov odgovor- 
nega urednika; ime in naslov Izdajatelja in tiskarja; 
število razmnoženih izvodov biltena; številka dovoljenja 
za razmnoževanje in organ, ki je dovoljenje dal (12. 
člen), ter kraj in datum razmnožitve. 

Tiskar je dolžan takoj po razmnožitvi poslati en 
izvod vsake številke biltena organu, določenemu з 
predpisom republike oziroma avtonomne pokrajine, 
v kateri je bil bilten razmnožen, in organu, določene- 
mu s predpisom republike oziroma avtonomne pokra- 
jine, v kateri ima tuja informacijska ustanova sedež. 

54. člen 
Tuje informacijske ustanove ne smejo z anketira- 

njem ali kako drugače zbirati podatkov ali mnenj od 
jugoslovanskih listov, pravnih oseb. organov In obča- 
nov. 

55. člen 
Tuja informacijska ustanova sme vnašati v Jugo- 

slavijo filme z informacijami o predelih, dogodkih, po- 
javih, dejavnostih ali osebnostih dežele, ki ji pripada, 
in sicer v mejah svoje registrirane dejavnosti, če med- 
narodna pogodba ne določa drugače. 

Ce tuja informacijska ustanova javno predvaja 
filme, mora imeti za vsak film dovoljenje organa, do- 
ločenega s predpisom republike oziroma avtonomne 
pokrajine, v kateri namerava predvajati film. 

Tuja Informacijska ustanova sme zunaj svojih pro- 
storov organizirati Informativne razstave, predavanja 
in podobne dejavnosti le z dovoljenjem organa, dolo- 
čenega s predpisom republike oziroma avtonomne po- 
krajine, v kateri, jih organizira in le s posredovanjem 
organizacije združenega dela ali druge organizacije, 
ki dobi za to dovoljenje pristojnega organa. 

Tuja informacijska ustanova ne sme v svojih pro- 
storih organizirati razstav, predavanj ali podobnih de- 
javnosti skupaj z domačimi organizacijami združenega 
dela ter z drugimi pravnimi osebami, organi In občani. 
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V dovoljenju iz drugega oziroma iz tretjega od- 
stavka tega člena morajo biti navedeni naslov filma 
ter čas in'kraj, v katerem bo predvajan film, oziroma 
čas in kraj razstave, predavanja ali podobne dejav- 
nosti. 

56. člen 
Tuja informacijska ustanova,mora v redu voditi 

knjige o svojem materialnem in finančnem poslovanju. , 
Predpise o tem, kako se vodijo knjige iz prvega 

odstavka tega člena, izda zvezni sekretar za finance. 

57. člen 
Zvezni komite za informacije lahko omeji ali pre- 

pove delovanje tuji informacijski ustanovi; 
1) če se pri opravljanju svoje dejavnosti ne ravna 

po veljavnih predpisih .ali normah o opravljanju in- 
formaciiske dejavnosti ali po mednarodni pogodbi ozi- 
roma pogodbi, ki je bila sklenjena z mednarodno or- 
ganizacijo (2. člen); 

2) če tuja država, ki ji pripada ustanova, omeji ali 
prepove delo jugoslovanski informacijski ustanovi na 
svojem ozemlju v nasprotju z določbami sklenjene 
mednarodne pogodbe. 

58. člen ■ 
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na tuje in- 

formacijske iistanove, se smiselno uporabljajo tudi za 
tuje turistično-informacijske ustanove, ustanovljene 
po pogodbi, sklenjeni med Jugoslavijo in tujo državo. 

VI. Skupne določbe 

59. člen 
Zvezni sekretar za notranje zadeve izda odločbo o 

prepovedi vnašanja in razširjanja tujih tiskanih stva- 
ri v Jugoslaviji (13. člen) 

Organ, določen s predpisom republike oziroma av- 
tonomne pokrajine, izdaja odločbe: 

1) o prepovedi vnašanja tujih filmov oziroma o 
prepovedi njihovega prometa in javnega predvajanja 
(19. člen); 

2) o prepovedi predvajanja tujih filmov in druge- 
ga tujega vizualnega in avditivnega materiala po tele- 
viziji oziroma po radiu (21. člen); 

3) o prepovedi vnašanja, razširjanja in javnega 
predvajanja tujih diapozitivov, fonogramov, videogra- 
mov in drugih podobnih sredstev; vnašanja in razšir- 
janja tujih filmov za zasebno predvajanje ter vnaša- 
nja, razširjanja in javnega uporabljanja značk ter dru- 
gih predmetov tujega izvora (22. člen). 

Odločbo o prepovedi iz prvega in drugega odstav- 
ka tega člena izda organ v skrajšanem postopku po 
prostem preudarku. Odločba mora navajati zakonsko 
podlago za prepoved in ni treba, da bi bila obrazlo- 
žena. 

Odločba iz prvega in dragega odstavka tega člena 
je takoj izvršljiva. 

60. člen 
Prepoved vnašanja in prepoved razširjanja tuje 

periodične publikacije se lahko nanašata na določeno 
periodično publikacijo sploh ali pa samo na njeno po- 
samezno številko. 

Odločba, s katero je bila izrečena splošna prepo- 
ved vnašanja oziroma splošna prepoved razširjanja do- 
ločene tuje periodične publikacije, se lahko razveljavi 
z odločbo, če ni več razlogov, zaradi katerih je bila 
prepoved izrečena; 

Odločba o prepovedi iz prvega odstavka 59.-člena 
in odločba o razveljavitvi odločbe o prepovedi iz dru- 

gega odstavka tega člena se objavita v »Uradnem listu 
SFRJ«. 

61. člen 
Organ, določen s predpisom republike oziroma av- 

tonomne pokrajine, izdaja odločbe: 
1) o odvzemu tujih tiskanih stvari (14. člen); 
2) o odvzemu kopij tujega filma (20. člen);^ 
3) o odvzemu tujih televizijskih filmov ter dru- 

gega materiala in sredstev ter predmetov tujega izvora 
(23. člen). 

Odločbo iz prvega odstavka tega člena izda organ 
po skrajšanem postopku in je takoj izvršljiva. 

62. člen 
Zvezni sekretar za notranje zadeve je pooblaščen, 

da izda predpise o ravnanju s stvarmi, ki se vzamejo 
po 14., 20. in 23. členu tega zakona. 

63. člen 
Zoper odločbo, s katero se zavrne, prošnja za vpis 

tujega dopisništva, stalnega tujega dopisnika, sodelav- 
ca in stalnega uslužbenca tujega dopisništva v regis- 
ter (28. in 39. člen), zoper odločbo o izbrisu tujega do- 
pisništva, stalnega tujega dopisnika, sodelavca in stal- 
nega uslužbenca tujega dopisništva iz registra (38. in 
39. člen), zoper odločbo, s katero se zavrne vpis tuje 
informacijske ustanove oziroma tuje turistično-infor- 
macijske ustanove v register (46. in 58. člen), zoper od- 
ločbo, s katero se odreče dovoljenje iz drugega in tret- 
jega odstavka 55. člena tega zakona, in zoper odločbo, s 
katero se tuji informacijski ustanovi (57. člen) oziroma 
tuji turistično-informacijski ustanovi (58. člen) omeji 
oziroma prepove delovanje, ni pritožbe. 

VII. Nadzorstvo 

64. člen 
Delovanje tujih informacijskih ustanov in delo 

predstavnikov tujih sredstev javnega obveščanja glede 
njihove informacijske dejavnosti nadzorujejo pristojni 
zvezni organi v mejah svojega delovnega področja. 

Nadzorstvo glede tega, kako tuje informacijske u- 
stanove in predstavniki tujih sredstev javnega ob- 
veščanja izvajajo predpise, s katerimi so urejena druga 
vprašanja v zvezi z njihovim delom, opravljajo pristoj- 
ni organi v mejah svojega delovnega področja. 

Pri nadzorstvu iz prvega in drugega odstavka tega 
člena imajo pristojni organi V mejah določenega de- 
lovnega področja pravico zahtevati od tujih dopisništev, 
in tujih informacijskih ustanov potrebne podatke in 
obvestila, ter pravico do neposrednega vpogleda v nji- 
hove prostore, knjige in drago dokumentacijo o mate- 
rialnem in finančnem poslovanju ter o številu osebja. 

Tuje informacijske ustanove so dolžne poslati 
Zveznemu komiteju za informacije do konca marca 
letno poročilo o svojem delovanju, materialnem in fi- 
nančnem poslovanju ter številu osebja v preteklem 
letu. 

VIII. Kazenske dolo«be 

65. člen 
Kdor kljub prepovedi, izrečeni z izvršljivo odločboi 

po 59., členu tega zakona, vnese ali razširja ttjo tiska- 
no stvar, vnese ali javno predvaja tuji film, oddaja 
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po radiu ali predvaja po televiziji tuji film ali drug 
tuji vizualni ali avditivni material, vnese ali razširja 
ali javno predvaja tuje diapozitive, fonograme, video- 
grame ali druga podobna sredstva, vnese ali razširja 
tuji film za zasebno predvajanje, vnese ali razširja ali 
javno uporablja značke ali druge predmete tujega iz- 
vora, se kaznuje z zaporom najmanj treh mesecev. 

66. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek organizacija združenega dela ali 
druga pravna oseba: 

1) če brez dovoljenja vnese tujo tiskano stvar z 
namenom razširjanja ali če brez dovoljenja razširja 
tujo tiskano stvar (drugi odstavek 6. člena); 

2) če se brez dovoljenja, ukvarja z vnašanjem tuje 
tiskane stvari z namenom razširjanja (7. člen); 

_ 3) če o tuji, za razširjanje namenjeni tiskani stvari, 
ki jo je vnesla, ne obvesti takoj Zveznega sekretariata 
za notranje zadeve (prvi odstavek 8. člena), ali če 
Zveznemu sekretariatu za notranje zadeve na njegovo 
zahtevo ne pošlje na vpogled izvoda tuje tiskane stva- 
ri, brž ko jo prejme1 (drugi odstavek 8. člena); 

4) če brez dovoljenja razširja tujo tiskano stvar 
(9. člen); 

5) če vдese za sejem ali za kulturno, znanstveno, 
gospodarsko, športno ali podobno prireditev tujo tis- 
kano stvar, ki se ne nanaša na razstavljene predmete 
ali na tematiko prireditve oziroma sejma (prvi odsta- 
vek 10. člena) ,ali če razširja tujo tiskano stvar, ki jo 
je vnesla z namenom razširjanja na sejmih ali na kul- 
turnih, znanstvenih, gospodarskih, športnih ali podob- 
nih prireditvah, preden jo je na predpisani način pri- 
javila pristojnemu organu (drugi odstavek 10. člena), 
ali če mu na njegovo zahtevo ne pošlje takoj na vpo- 
gled izvoda tuje tiskane stvari, ki jo je vnesla (tretji 
odstavek 10, člena); 

6) če razmnožuje tujo tiskano stvar brez dovolje- 
nja pristojnega organa (prvi odstavek 12. člena), ali 
če pristojnemu organu na njegovo zahtevo ne pošlje 
takoj na vpogled izvoda razmnožene tuje tiskane stva- 
ri (drugi odstavek 12. člena); 

7) če brez dovoljenja pristojnega organa snema v 
Jugoslaviji reportažni, dokumentarni, televizijska ali 
informativni film (prvi odstavek 16. člena); 

8) če takoj potem, ko vnese v Jugoslavijo tuji film, 
ali takoj potem, ko v Jugoslaviji izdela tuji film, tega 
ne sporoči pristojnemu organu, ali če o filmu ne na- 
vede določenih podatkov (prvi odstavek 17. člena), ali 
če pristojnemu organu na njegovo zahtevo ne pošlje 
takoj na vpogled kopije filma (drugI odstavek 17. 
člena); 

9) če' na vsakem izvodu biltena tuje informacijske 
ustanove, ki ga razmnoži, ne navede kateregakoli pred- 
pisanih podatkov (prvi odstavek 53. člena), ali če takoj 
potepi, ko razmnoži bilten tujfe informacijske ustanove, 
ne pošlje njegovega izvoda določenim organom (drugi 
odstavek 53. člena); 

10) če^ organizira skupaj s tujo informacijsko usta- 
novo v njenih prostorih razstavo, predavanje ali po- 
dobno dejavnost (četrti odstavek 55. člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela ali druge pravne osebe, ki stori prekršek iz pr- 
vega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev ali s 
kaznijo zapora do dveh mesecev se kaznuje posamez- 
nik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

67. čleh 
Z denarno kaznijo od 3.000 do 15.000 dinarjev se 

kaznuje 'za prekršek posameznik: 

1) če kot stalni'tuji dopisnik ali sodelavec tuje ča- 
sopisne agencije ali tuje periodične publikacije v Ju- 
goslaviji opravlja informacijsko dejavnost ali če op- 
ravlja delo ket stalni uslužbenec tujega dopisništva ni 
pa vpisan pri določenem organu v register kot stalni 
tuji. dopisnik oziroma kot -sodelavec tuje časopisne a- 
gencije ali tuje periodične publikacije oziroma kot 
stalni uslužbenec tujega dopisništva (prvi odstavek 28. 
člena); 

2) če opravlja kot vodja tujega dopisništva ali kot 
stalni tuji dopisnik ali kot sodelavec tuje časopisne 
agencije ali tuje periodične publikacije v Jugoslaviji 
informacijsko dejavnost po preteku določenega časa 
(32. člen in prvi odstavek 33. člena), ali če jo' opravlja 
po izbrisu iz registra (38. člen), ali če v določenem roku 
ne vrne pristojnemu orgapu izkaznice (peti odstavek 
34. člena), ali če v predpisanem roku ne prijavi spre- 
membe določenih podatkov (35. člen);. 

3) če kot tuji dopisnik ali sodelavec tuje časopisne 
agencije ali tuje periodične publikacije daje kakšnemu 
jugoslovanskemu listu, pravni osebi, organu ali občanu 
informacije ali če obvešča jugoslovansko javnost (dru- 
gi odstavek 36. člena), ali če z anketiranjem zbira po- 
datke ali mnenja od jugoslovanskega lista, pravne ose-^ 
be, organa ali občana (tretji odstavek 36. člena); 

4) če dela za tujo informacijsko ustanovo, preden 
je vpisan pri pristojnem organu v register (tretji odsta- 
vek 49. člena), ali če v določenem roku po prenehanju 
dela za tujo informacijsko ustanovo ne vrne izkaznice 
pristojnemu organu (peti odstavek 49. člena); 

5) če kot vodja tujega dopisništva ne pošlje določe- 
nemu organu na njegovo zahtevo v danem roku po- 
datkov oziroma obvestil o dejavnosti tujega dopisniš- 
tva ali če določenemu organu prepreči neposreden vpo- 
gled v njegove prostore', knjige ali drugo dokumenta- 
cijo o materialnem ali finančnem poslovanju ali številu 
osebja ali ga pri tem ovira (tretji odstavek 64. člena). 

68. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek tuja informacijska ustanova: , 
1) če brez posebnega dovoljenja razširja posamezne 

periodične oziroma neperlodlčne publikacije (prvi od- 
stavek 11. člena), ali če jih razširja v nasprotju s petim 
odstavkom 11. člena; 

2) če v predpisanem roku ne prijavi določenemu or- 
ganu spremembe podatkov ali spremembe svojih pra- • 
vil (47. člen); 

3) če pritegne k opravljanju svojega dela osebo, ki 
ni vpisana v register pri pristojnem organu (prvi od- 
stavek 49 .člena), ali če pritegne osebo, ki je zaposlena 
v diplomatskem ali konzularnem predstavništvu tuje 
države (četrti odstavek 49. člena); 

4) če odstopi- svoje prostore v uporabo drugemu 
(drugi odstavek 50. člena); 

5) če vnese v Jugoslavijo tujo tiskano stvar, ki ni 
Izključno potrebna za njeno čitalnico ali knjižnico {pr- 
vi odstavek 51. člena), ali če potem, ko vnese tujo tis- 
kano stvar za svojo čitalnico ali knjižnico, ne pošlje 
določenemu organu takoj seznama vnesenih tiskanih 
stvari ali ne navede števila izvodov vsake tuje tiskane 
stvari, ki jo je vnesla (drugi odstavek 51. člena); 

6) če izdaja bilten izven okvirov svoje registrirane 
dejavnosti (52. člen); 
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7) če na vsaki posamezni številki izdanega biltena 
ne navede katerega predpisanih podatkov (prvi odsta- 
vek 53 .člena), ali če ne pošl.ie določenemu organu iz- 
voda vsake posamezne številke biltena .takoj potem, 
ko ga razmnoži (drugi odstavek 53. člena); 

8) če zbira v Jugoslaviji z anketiranjem ali kako 
drugače podatke ali mnenja od jugoslovanskih listov, 
pravnih oseb, organov in občanov (54. člen); 

9) če v nasprotju s prvim odstavkom 55. člena tega 
zakona vnese v Jugoslavijo film ali če ga javno pred- 
vaja brez dovoljenja ali v nasprotju z dovoljenjem 
(drugi odstavek 55. člena), ali če izven svojih prostorov 
organizira informativno razstavo, predavanje ali podob- 
no dejavnost v nasprotju s tretjim odstavkom 55. člena 
tega zakona, ali če v svojih prostorih organizira raz- 
stavo, predavanje ali podobno dejavnost skupaj z ju- 
goslovansko organizacijo, drugo pravno osebo, organom 
ali občanom (četrti odstavek 55. člena); 

10) če ne vodi ali ne vodi po predpisih knjig o 
svojem materialnem ali finančnem poslovanju (56. 
člen); 

11) če določenemu organu na njegovo zahtevo ne 
pošlje v danem roku podatkov oziroma obvestil o svo- 
jem delovanju ali če prepreči določenemu organu vpo- 
gled v prostore,, knjige ali drugo dokumentacijo o ma- 
terialnem ali finančnem poslovanju ali ugotovitev šte- 
vila osebja ali ga pri tem ovira ali če določenemu or- 
ganu ne pošlje v predpisanem roku letnega poročila 
o svojem delu ter o materialnem in finančnem poslo- 
vanju in številu osebja (tretji in četrti odstavek 64. 
člena). 

Z denarno kaznijo od 500 do 10.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba tuje informacijske ustano- 
ve, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

69. člen 
Tuja turistično-informacijska ustanova, ki stori v 

zvezi s svojo dejavnostjo prekršek iz prvega odstavka 
68. člena tega zakona, se kaznuje za prekršek z denar- 
no kaznijo od 10.000 do 50.000 dinarjev, njena odgovor- 
na oseba pa z denarno kaznijo od 500 do 10.000 di- 
narjev. 

IX. Prehodne in končne določbe 

70. člen 
Za vodjo in druge osebe, zaposlene v tujih infor-' 

macijskih ustanovah in tujih turistično-informacijskih 
ustanovah, za katere do dneva uveljavitve tega zakona 
ni bila vložena prošhja za vpis v register, je treba vlo- 
žiti prošnjo po določbah tega zakona v dveh mesecih 
od dneva njegove uveljavitve. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena, za katere v 
določenem roku ne bo vložena prošnja za vpis v regi- 
ster oziroma ki ne bodo vpisane v register, po prete- 
ku roka iz prvega odstavka tega člena ne bodo več 
mogle delali za tujo informacijsko ustanovo oziroma 
za tujo turistično-informacijsko ustanovo. 

Tuje informacijske1 ustanove in tuje turistično- 
-informacijske ustanove, ki delujejo v Jugoslaviji, so 
dolžne poslati s tem zakonom določene podatke za vpis 
v register, in uskladiti svojo dejavnost z določbami te- 
ga zakona v treh mesecih od dneva njegove Uveljavit- 
ve. Tuji informacijski ustanovi oziroma tuji turistično- 
-informacijski ustanovi, ki ne bo ravnala po tej do- 
ločbi, preneha s pretekom navedenega roka pravica 
opravljati svojo dejavnost. 

71. člen 
Dovoljenje za vnašanje z namenom razširjanja ali 

za razširjanje periodične publikacije, ki je bilo izdano 
za nedoločen čas (tretji odstavek 68. člena zakona o 
tisku in drugih oblikah informacij — »Uradni list 
FLRJ« št. 45/60 in »Uradni list SFRJ« "št. 15/65) pred 
uveljavitvijo tega zakona, velja dve leti od dneva, ko 
začne zakon veljati. 

72. člen 
- Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati 

določbe členov 67 do 79, 91 do 115 in 125 zakona o 
tisku in drugih oblikah informacij (»Uradni list FLRJ« 
št. 45/60 in »Uradni list SFRJ« št. 15/65) ter pravilnik 
o registriranju in delu tujih dopisništev in tujih do- 
pisnikov (»Uradni list FLRJ« št. 6/61). 

Dokler ne bodo izdani predpisi republik oziroma 
avtonomnih pokrajin, s katerimi bodo urejena neka- 
tera vprašanja v zvezi z vnašanjem tujih tiskanih stva- 
ri v Jugoslavijo in z njihovim razširjanjem v njej (7. 
in 9. člen), ter v zvezi z vnašanjem in javnim predva- 
janjem tujih filmov (18. člen), se bodo uporabljali pred- 
pisi, ki urejajo ta vprašanja in so v veljavi na dan, 
ko začne veljati ta zakon. 

73. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«. 

706. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O JUGOSLOVANSKEM 
LADIJSKEM REGISTRU 

Razglaša se zakon o Jugoslovanskem ladijskem re- 
gistru, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zvez- 
nega zbora dne 23. julija 1974. 

PR št. 336. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike; 
/ '.i Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O JUGOSLOVANSKEM LADIJSKEM REGISTRU 

1. člen 
Jugoslovanski ladijski register (v nadaljnjem be- 

sedilu: Jugoregister) je zavod, ki opravlja s tem za- 
konom določene strokovne in tehnične zadeve, po- 
membne za uresničevanje funkcij federacije. 

2. člen 
Za Jugoregister veljajo predpisi, ki veljajo za or- 

ganizacije združenega dela, če ni v tem zakonu dru- 
gače določeno. 

3. člen 1 

Jugoregister je pravna oseba. 
Sedež Jugoregistra je v Splitu. 
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Г' 1 1 4. člen 
'■ Jugoregister opi'avlja za organe federacije tele za- 
deve: 

1) ugotavlja plovbno sposobnost ladij Jugoslovan- 
ske trgovske mornarice (v nadaljnjem besedilu: morske 
ladje) in z zveznim zakonom določenih jugoslovanskih 
plovil notranje plovbe (v nadaljnjem besedilu: plovila 
notranje plovbe) s tem, da nadzoruje njihovo gradnjo 
ali preureditev oziroma da jih pregleduje med plovbo; 

2) ugotavlja zanesljivost nakladalnih in razkla- 
dalnih naprav na morskih ladjah in z zveznim zako- 
nom določenih plovilih notranje plovbe; 

3) opravlja meritev morskih ladij in z zveznim za- 
konom določenih plovil notranje plovbe; 

4) izdaja morskim ladjam in z zveznim zakonom 
določenim plovilom notranje plovbe listine, ki jih je po 
zakonu upravičen izdajati; 

5) določa tipe naprav, strojev, opreme in materi- 
ala, ki so na morskih ladjah in z zveznim zakonom do- 
ločenih plovilih notranje plovbe namenjeni za ohra- 
njanje njihove plovbne sposobnosti; 

6) ugotavlja za vojne razmere plovbno sposobnost 
tistih morskih ladij in z zveznim zakonom določenih 
plovil notranje plovbe, katerih graditev oziroma preu- 
reditev nadzoruje oziroma katere pregleduje, da ugo- 
tovi njihovo plovbno sposobnost na način iz 1. točke 
tega odstavka; 

7) predpisuje tehnična pravila, s katerimi zago- 
tavlja_ konstrukcijsko in tehnično sposobnost morskih 
iadij in z zveznim zakonom določenih plovil notranje 
plovbe za plovbo ter konstrukcijsko in tehnično zanes- 
ljivost njihovih naprav, strojev, opreme in materiala, 
ki so namenjeni za ohranjanje varnosti plovbe teh 
ladij in plovil, za varstvo članov posadke in drugih 
oseb na njih pri delu ter za preprečevanje onesnaženja 
morja in voda notranjih plovnih poti; 

8) predpisuje tehnična pravila, s katerimi zago- 
tavlja konstrukcijsko in tehnično zanesljivost naprav 
Za nakladanje in razkladanje tovora na morskih ladjah 
in z zveznim zakonom doiočenih plovilih notranje 
plovbe; 

9) predpisuje tehnična pravila o tem, kako se pri 
meritvah morskih ladij, morskih čolnov in plovil no- 
tranje plovbe meri in izračunava registrska tonaža 
oziroma izpodriv ob različnih vgrezih; 

10) predpisuje tehnična pravila iz 7. točke tega od- 
stavka za morske ladje in plovila notranje plovbe (6. 
točka tega odstavka) v vojnih razmerah ter tehnična 
pravila o sredstvih za njihovo zaščito in zaščito članov 
njihovih posadk pred vojnimi akcijami; 

11) spremlja in proučuje havarije morskih ladij in 
ž zveznim zakonom določenih plovil notranje plovbe, 
nastale kot posledica napak ali pomanjkljivosti v kon- 
strukciji trupa, strojev naprav in opreme, namenjenili 
za varnost plovbo — da more predlagati ukrepe ali sam 
ukreniti, kar je treba, da se preprečijo. 

Jugoregister lahko na zahtevo uporabnikov in za 
plačilo določa razred jugoslovanskim in tujim morskim 
ladjam in plovilom notranje plovbe na podlagi svojih 
pravil o klasifikaciji teh ladij oziroma plovil in lahko 
opravlja druge strokovne in tehnične naloge za organa 
'drugih družbenopolitičnih skupnosti, organizacije zdru- 
ženega dela in druge domače in tuje organizacije in 
skupnosti ter zasebnike, če opravljanje teh nalog ni v 
Škodo opravljanju zadev iz prvega odstavka tega člena. 

Tehnična pravila iz 10. točke prvega odstavka tega 
člena predpisuje Jugoregister v soglasju z Zveznim 

- sekretariatom za ljudsko obrambo. 

5. člen 
Jugoregister je dolžan opravljati zadeve iz 1., 2. 

in 3. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona tudi 
na' tujih morskih ladjah in plovilih notranje plovbe 
in o opravljenem izdajati listine, za katere ga pooblasti 
pristojni tuji organ ali organizacija. 

6. člen 
Zadeve iz 1. do 6. točke prvega odstavka in iz dru- 

gega odstavka 4. člena tega zakona opravlja Jugoregis- 
ter na zahtevo uporabnika storitev, zadeve iz 1. in 2. 
točke prvega odstavka 4. člena tega zakona pa tudi na 
zahtevo organa pristojne inšpekcije. 

7. člen 
Jugoregister lahko poveri ustreznim organom ali 

organizacijam v tujini, da opravijo zanj zadeve iz 1. 
do 4. točke prvega odstavka 4. čiena tega zakona na 
morskih ladjah in plovilih notranje plovbe tisti čas, 
ko so v tujini. 

8. člen 
Jugoregister je dolžan dajati organom federacije- 

brezplačno podatke in gradivo o zadevah iz prvega 
odstavka 4. člena tega -zakona. 

Za izvršitev določenih nalog iz prvega odstavka, 
4. člena tega zakona za federacijo, sklene Jugoregis- 
ter z Zveznim komitejem za promet in zveze pogodbo, 
ki določa obseg zadev, roke za njihavo izvršitev ter 
plačilo zanje. 

9. člen 
Pri opravljanju svojih nalog iz prvega odstavka 4. 

člena tega zakona sodeluje Jugoregister z republiškimi 
in pokrajinskimi upravnimi organi, pristojnimi za var- 
nost morske in notranje plovbe, in lahko zahteva od 
njih podatke, ki jih imajo na razpolago v okviru svo- 
jega delovnega področja, Jugoregistru pa so potrebni 
za opravljanje njegovih zadev. 

Republiški in pokrajinski organi lahko zahtevajo 
od Jugoregistra brezplačne podatke o zadevah iz pr- 
vega odstavka 4. člena tega zakona, ki jih ima na raz- 
polago, tem organom pa so potrebni za opravljanje za- 
dev iz njihovega delovnega področja. 

.10. člen 
O zadevah Jugoregistra, ki so določene v tem za- 

konu, soodločajo predstavniki Zveznega sekretariata 
za ljudsko obrambo. Zveznega komiteja za promet in 
zveze. Zveznega komiteja za delo in zaposlovanje. 
Zveznega komiteja za kmetijstvo, zainteresiranih re- 
publiških in pokrajinskih upravnih organov, pristojnih 
za varnost pomorske in notranje plovbe, Gospodarske 
zbornice Jugoslavije, Jugoslovanske komisije za vai>' 
stvo morja in voda notranjih plovnih poti pred one- 
snaženjem, Združenja zavarovalnih organizacij Jugo- 
slavije, Združenja morskega ladjarstva Jugoslavije, Po- 
slovnega združenja morskega ladjedelništva in Zdru- 
ženja jugoslovanskih železarn/ 

Gospodarska zbornica Jugoslavije delegira v or- 
gan upravljanja Jugoregistra dva predstavnika, drugi 
organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena 
pa po enega predstavnika. 

Predstavniki organov in organizacij iz prvega od- - 
stavka tega člena soodločajo: o zadevah iz prvega od- 
stavka 4. člena tega zakona; o razvojnih programih v. 
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zadevah iz prvega odstavka 4. člena tega zakona; o ta- 
rifah za storitve Jugoregistra iz 2. do 6. točke prvega 
odstavka 4. člena tega zakona; o pravilih iz 7., 8., 9. 
in 10. točke prvega odstavka 4. člena tega zakona; o 
sklenitvi pogodbe o sodelovanju in zastopanju Jugo- 
registra s tujimi organizacijami v zadevah iz 1., 2., 3. 
in 4. točke prvega ods'tavka 4. člena tega zakona. 

11. člen 

Način in postopek odločanja o .zadevah iz tretjega 
odstavka 10. člena tega zakona ureja statut Jugoregis- 
tra v skladu z zakonom. 

Šteje se, da je bilo pri odločanju o zadevah iz 
tretjega odstavka 10. člena tega zakona doseženo so- 
glasje, če sta za neko vprašanje glasovali večina pred- 
stavnikov organov in organizacij iz prvega odstavka 
10. člena tega zakona in večina članov, ki jih voli de- 
lovna skupnost Jugoregistra. 

Ce se pri odločanju o vprašanjih iz tretjega od- 
stavka 10. člena tega zakona ne doseže soglasje, od- 
loči o vprašanju dokončno Zvezni izvršni svet. 

12. člen 
Direktorja Jugoregistra postavlja in razrešuje s 

statutom Jugoregistra določeni organ upravljanja v so- 
glasju z Zveznim izvršnim svetom. 

Za zakonitost dela Jugoregistra in za izvrševanje 
zadev iz prvega odstavka 4. člena tega zakona je di- 
rektor odgovoren Zveznemu izvršnemu svetu. 

Ce direktor Jugoregistra pri odločanju o zadevah 
iz tretjega odstavka 10. člena tega zakona meni, da je 
splošni ali posćtfnični akt organa upravljanja Jugo- 
registra, izvzemši akt, izdan "v upravnem postopku, in 
akt, (Tkaterem je pristojno odločati sodišče, v nasprot- 
ju z zakonom, opozori na to organ upravljanja. Ce ta 
organ kljub opozorilu vztraja pri svojem aktu, mora 
direktor ' zadržati izvršitev takega akta in o tem v 
treh dneh obvestiti Zvezni izvršni svet. 

Do odločitve Zveznega izvršnega sveta ni dovolje- 
no izvršiti akta organa upravljanja Jugoregistra, ka- 
teregai izvršitev je bila zadržana. Ce Zvezni izvršni 
svet ne uvede postopka za oceno njegove zakonitosti 
v 30 dneh od dneva, ko je bil akt zadržan, preneha 
veljati sklep o zadržanju njegove izvršitve. 

13. člen 
Jugoregister ima strokovni svet. 

-Strokovni svet je svetovalno telo Jugoregistra, ki 
pred'aga njegovemu organu upravljanja tehnična pra- 
vila iz 7., 8., 9. in 10. točke prvega odstsfvka 4. člena 
tega zakona in daje organu upravljanja in direktorju 
Jugoregistra predloge in mnenja o strokovnih vpraša- 
njih z njegovega delovnega področja. 

Strokovni svet si predpiše poslovnik za svoje delo. 

14. člen 
Strokovni svet Jugdregistra sestavljajo predstav- 

niki organov in organizacij, ki so po poprejšnjem spo- 
razumu med Jugoregistrom ter omenjenimi organi in 
organizacijami določeni v statutu Jugoregistra. 

Direktor Jugoregistra je član strokovnega sveta 
po položaju. 

15. Hen 
Zadeve iz prvega odstavka 4. člena tega zakona 

financira Jugoregister iz dohodkov od plačil, ki jih za- 
računava uporabnikom storitev. 

Višina plačila iz prvega odstavka tega člena je 
določena v tarifi Jugoregistra. 

16. člen 
Opravljanje zadev Jugoregistra, pomembnih za 

uresničevanje funkcij federacije, nadzoruje Zvezni ko- 
mite za promet in zveze. 

Pri nadzorstvu iz prvega odstavka tega člena^ ima 
Zvezni komite za promet in zveze pravico in dolžnost 
obravnavati razvojni program Jugoregistra, ter njegov 
delovni program in opravljanje njegovih nalog, ki se 
nanašajo na zadeve, pomembne za uresničevanje funk- 
cij federacije. 

Ce ugotovi, da Jugoregister s svojo dejavnostjo ne 
zagotavlja interesov organov federacije ali jih ne za- 
gotavlja, kolikor je potrebno, mora organ iz prvega 
odstavka tega člena o tem obvestiti Zvezni izvršni 
svet in mu predlagati ustrezne ukrepe. 

17. člen 
Da bi bili zagotovljeni pogoji za nadzorstvo iz 16. 

člena tega zakona, lahko Zvezni komite za promet in 
zveze zahteva od Jugoregistra: poročila o izvršitvi za- 
dev, pomembnih za uresničevanje funkcij federacije, 
kakor tudi obvestila in podatke o organizaciji in delo- 
vanju Jugoregistra, o ustvarjanju pogojev za zboljša- 
nje njegovega dela in o zagotavljanju pogojev za 
uresničevanje njegove dejavnosti. 

18. člen 
Jugoslovanski ladijski register, ki je bil ustanov- 

ljen z zakonom o Jugoslovanskem ladijskem registru 
(»Uradni list SFRJ« št. 7/67), nadaljuje delo z enakim 
imenom ter z nalogami in položajem, ki jih določa ta 
zakon. 

19. čien 
Jugoregister sprejema svoj statut v soglasju z 

Zveznim izvršnim svetom. 

20. člen 
Svojo notranjo organizacijo in poslovanje mora 

Jugoregister uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih 
od dneva njegove uveljavitve. 

21. člen 
Z dnern, ko začne veljati ta zakon, neha veljati za- 

kon o Jugoslovanskem ladijskem registru (»Uradni list 
SFRJ« št. 7/67). 

22. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«. 

707. ^ 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O SPREMEMBAH ZA- 
KONA O OTROŠKEM DODATKU VOJAŠKIH OSEB 
V AKTIVNI SLUŽBI JUGOSLOVANSKE LJUDSKE 

ARMADE 

Razglaša se zakon o spremembah zakona o otroS- 
kem dodatku vojaških oseb v aktivni službi JugoskH 
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vanske ljudske armade, ki ga je sprejela Skupščina 
SFRJ na seji Zveznega zbora dne 23. julija 1974. 

PR št. 340. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O SPREMEMBAH ZAKONA O OTROŠKEM DODAT- 
KU VOJAŠKIH OSEB V AKTIVNI SLUŽBI JUGO- 

SLOVANSKE LJUDSKE ARMADE 

1. člen 
V prvem odstavku 9. člena zakona o otroškem do- 

datku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske 
ljudske armade- (»Uradni list SFRJ« št. 54/67, 24/71 in 
40/73) se v 1. točki številka: »800« nadomesti s številko: 
»1.000«. 

2. člen 
V, prvem odstavku 10. člena se v 1. točki; številka 

»8« nadomesti s številko: »10«. 

3. člen 
Otroški dodatek vojaških oseb po tem zakonu se 

izplačuje od 1. januarja 1974. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«. 

708. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

tJ K A Z 

O RAZGLASITVI ZAKONA O PRENEHANJU VE- 
LJAVNOSTI ZAKONA O ZAČASNI PREPOVEDI 
RAZPOLAGANJA S SREDSTVI, DOSEŽENIMI S PO- 

VEČANJEM CEN ZA CIGARETE 

Razglaša se zakon o prenehanju veljavnosti zako- 
na o začasni prepovedi razpolaganja s sredstvi, dose- 
ženimi s povečanjem cen za cigarete, ki ga je sprejela 
Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 23. julija- 
1974. 

PR šf. 324. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: - 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro GJigrorov з. r. 

ZAKON 

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ZAKONA O ZA- 
ČASNI PREPOVEDI RAZPOLAGANJA S SREDSTVI, 
DOSEŽENIMI S POVEČANJEM CEN ZA CIGARETE 

1. člen 
Zakon o začasni prepovedi razpolaganja s sredstvi, 

doseženimi s povečanjem cen za cigarete (»Uradni list 
SFRJ« št. 32/73), neha veljati z dnem, ko začne veljati 
ta zakon. 

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

»Uradnem listu SFRJ«. 

709. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O OPRAVLJANJU HID- 
ROMETEOROLOŠKIH NALOG, KI IMAJO POMEN 

ZA VSO DRŽAVO 

Razglaša se zakon o opravljanju hidrometeoroloških 
nalog, ki imajo pomen za vso državo, ki ga je sprejela 
Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 23. julija 
1974. 

PR št. 333. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Jeslp Broz Tite s.r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O OPRAVLJANJU HIDROMETEOROLOŠKIH NA- 
LOG, KI IMAJO POMEN ZA VSO DRŽAVO 

1. člen 
Ta zakon ureja hidrometeorološke naloge, ki ima- 

jo pomen za vso državo, in se opravljajo enotno po do- 
ločenih metodah in standardih (mere, instrumenti, oz- 
načbe, termini idr.). , 

2. člen 
Hidrometeorološke naloge, ki imajo pomen za vso 

državo, opravljajo Zvezni hidrometeorološki zavod in 
organizacije v republikah in avtonomnih pokrajinah, 
pristojne za opravljanje hidrometeoroloških nalog. 

• 3, člen - 
Hidrometeorološke naloge, ki imajo pomen za vso 

državo, so: 
1) opazovanja in merjenja meteoroloških, hidrološ- 

kih in biometeoroloških elementov in pojavov v os- 
novnem omrežju postaj, kot tudi druga posebna mete- 
orološka merjenja na področju sevanja, atmosferske 
elektrike in radioaktivnosti padavin, zraka in voda. ka- 
tera so v skladu s potrebami države; 
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2) opazovanja in merjenja meteoroloških elementov 
in pojavov na letališčih, ki so odprta za javni zračni- 
promet, in meteorološka pomoč letalstvu; 

3) spremljanje in ugotavljanje kvalitativnih in 
kvantitativnih lastnosti zraka, padavin, talnih in po- 
vršinskih voda in morja, kakor tudi preučevanje m 
napovedovanje hidrometeoroloških pogojev onesnaže- 
nja življenjskega okolja; 

4) dajanje kratkoročnih in dolgoročnih napovedi 
vremena ,voda in ledu na rekah ter biometeoroloških 
napovedi; 

5) hidrometeorološko zavarovanje pomorskega in 
rečnega prometa; 

6) raziskovanja sprememb vremena, podnebja in 
voda, ki jih povzročijo umetni vplivi; 

7) določanje meril za ustanavljanje osnovnega om- 
režja hidrometeoroloških postaj ter njihovo usklajeva- 
nje z mednarodnimi standardi; 

8) graditev in vzdrževanje osnovnega omrežja hid- 
rometeoroloških postaj; 

9) opozarjanje na približevanje in razvoj hidrome- 
teoroloških neurij; 

10) proučevanje vremena, podnebja, površinskih in 
talnih voda in morja ter njihovega vpliva na biosfero; 

11) organiziranje, vzdrževanje in razvoj opazoval- 
nega telekomunikacijskega, računalnega injapovedo- 
valnega sistema za opravljanje hidrometeoroloških 
nalog; 

12)"priprave za opravljanje hidrometeoroloških na- 
log v vojni in vključevanje hidrometeoroloških orga- 
nizacij v obrambni s'stem Jugoslavije; 

13) izpolnjevanje mednarodnih obveznosti in 
vključevanje Jugoslavije v svetovni hidrometeorološki 
sistem; 

14) zbiranje, obdelava, kontrola, hramba, izmenjava 
in objavljanje hidrometeoroloških podatkov in izsled- 
kov. 

4. člen 
Naloge iz 2., 7. in 13. točke 3. člena tega zakona 

opravlja Zvezni hidrometeorološki zavod neposredno. 
Zvezni hidrometeorološki zavod opravlja nepo- 

sredno tudi naloge iz 3., 6. in 10. točke 3. člena tega 
zakona, kadar je to potrebno za vso državo. 

5. člen 
Zvezni hidrometeorološki zavod daje javnosti, re- 

publiškim in pokrajinskim organizacijam, ki so pristoj- 
■ ne opravljati hidrometeorološke naloge, ter zveznim or- 
ganom opozorila o približevanju in razvoju hidromete- 
oroloških neurij; organfzira, vzdržuje in zagotavlja 
razvoj telekomunikacijskega, računalnega in napove- 
dovalnega sistema za opravljanje hidrometeoroloških 
nalog s čimer izpolnjuje mednarodne obveznosti in za- 
gotavlja izmenjavo podatkov med republikami; oprav- 
lja priprave za zagotovitev tehnične in tehnološke enot- 
nosti glede opravljanja hidrometeoroloških nalog v voj- 
ni in zagotavlja hrambo, izmenjavo in objavljanje hid- 
rometeoroloških podatkov in izsledkov. 

6. člen 
Zvezni hidrometeorološki zavod daje hidrometeo- 

rološkim .organizacijam v republikah in avtonomnih 
pokrajinah obvezna navodila za opravljanje nalog iz 
1., 12, in 14. točke 3. člena tega zakona. 

Organizacije v republikah in avtonomnih pokraji- 
nah, ki so pristojne opravljati hidrometeorološke na- 
loge', morajo pravočasno in redno obveščati Zvezni 
hidrometeorološki zavod o opravljanju nalog iz prvega 
.odstavka tega člena. 

Pri opravljanju drugih nalog iz 3. člena tega zakona 
Zvezni hidrometeorološki zavod in organizacije v re- 
publikah in avtonomnih, pokrajinah, ki so pristojne 
opravljati hidrometeorološke naloge, sodelujejo in se 
med seboj obveščajo in dogovarjajo. 

7. člen 
Hidrometeorološki podatki in izsledki iz 3. člena 

tega zakona so javni, razen tistih, ki pomenijo uradno 
tajnost. 

Hidrometeorološki podatki se objavljajo za upora- 
bo v Jugoslaviji in izmenjavo s tujino. 

Izsledke, obvestila in podatke,' ki jih dajejo ali po- 
trjujejo organizacije, pristojne za opravljanje hidrome- 
teoroloških nalog, je šteti za uradne izsledke, obvestila 
oziroma podatke. 

8. člen 
Delavci meteorološke pomoči letalstvu morajo no- 

siti pri delu službeno obleko; njen kroj in druge oz- 
načbe predpiše Zvezni hidrometeorološki zavod. 

9. člen 
Morske ladje jugoslovanske trgovske mornarice 

morajo imeti ladijske' meteorološke postaje za merje- 
nje in opazovanje meteoroloških in hidroloških ele- 
mentov in pojavov. 

Morske ladje iz prvega odstavka tega člena mora- 
jo opravljati določena merjenja in opazovanja med 
plovbo in zbrane podatke na predpisanih obrazcih po- 
šiljati pristojni organizaciji za opravljanje hidromete- 
oroloških nalog. 

Zvezni hidrometeorološki zavod predpiše v spora- 
zumu z Zveznim komitejem za promet in zveze, katere 
morske ladje morajo imeti postaje iz prvega odstavka 
tega člena, ter določi program in način njihovega dela. 

Stroške za nakup in vzdrževanje ladijske meteoro- 
loške postaje plačajo upravičenec"do razpolaganja, u- 
porabe in upravljanja morske ladje ,njen lastnik ali 
ladjar. 

10.-člen 
Člani posadke jugoslovanskih letal, ki opravljajo 

javni zračni promet, morajo med letenjem opazovati 
meteorološke pojave, v zvezi s temi opazovanji zbrane 
podatke pa na predpisanih obrazcih pošiljati službam 
meteorološke pomoči letalstvu na letališčih. 

Ce naleti letalo iz prvega odstavka tega člena med 
poletom na meteorološke pojave, ki lahko pomenijo 
nevarnost za zračno plovbo, morajo člani njegove po- 
sadke o tem po telekomunikacijah takoj obvestiti pri- 
stojno službo meteorološke pomoči letalstvu na leta- 
liščih. 

11. člen 
Z denarno' kaznijo od 5.000 do 50.000 dinarjev se 

kaznuje za prekršek upravičenec do razpolaganja, upo- 
rabe in upravljanja morske ladje, lastnik morske ladje 
oziroma ladjar, ki med plovbo ne opravlja nalog iz 
drugega odstavka 9. člena tega zakona. 

Z denarno kaenijo od &00 do 10.000 dinarjev se kaz- 
nuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega de- 
la, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 



Petek, 2. avgusta 1974. URADNI LIST SFRJ Številka 39. — Stran 1305. 

S kaznijo iz drugega odstavka tega člena se kaz- 
nuje za prekršek tudi poveljnik letala, ki ne opravlja 
nalog iz 10. člena tega zakona, 

12. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta ^akon, neha veljati 

temeljni zakon o hidrometeorološki službi (»Uradni list 
SFRJ« št. 15/65 in 27/69). 

13. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v »U- 

radnem listu SFRJ«. 

710. 

Na podlagi 1. točke 337. člena ustave Socialistične' 
federativne republike Jugoslavije izdajam 

UKAZ 

O RAZGLASITVI ZAKONA O POSLOVANJU S STA- 
NOVANJI V DRUŽBENI LASTNINI, NA KATERIH 

IMA PRAVICO UPORABE FEDERACIJA 

Razglaša se zakon o poslovanju s stanovanji v 
družbeni lastnini, na katerih ima »ravico uoorabe fe- 
deracija, ki ga je sprejela Skupščina SFRJ na seji 
Zveznega zbgra dne 23. julija 1974. 

PR št. 334. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

ZAKON 

O POSLOVANJU S STANOVANJI V DRUŽBENI 
LASTNINI, NA KATERIH IMA PRAVICO UPORABE 

FEDERACIJA 

1. člen 
Dokler ne bodo ustanovljene posebne interesne 

skupnosti za graditev in upravljanje stanovanj za ak- 
tivne vojaške osebe in civilne osebe v oboroženih silah 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, kakor 
tudi za delavce in funkcionarje zveznih organov, bo 
opravljala strokovne zadeve v zvezi z upravljanjem 
oziroma gospodarskim poslovanjem z vojaškimi sta- 
novanji Direkcija za upravljanje' in gospodarjenje z 
vojaškimi stanovanji, z drugim delom stanovanj fede- 
racije pa organizacije, ki jih določi Zvezni izvršni svet. 

Dokler ne bo izdan predpis, ki bo urejal uprav- 
ljanje oziroma gospodarsko poslovanje s hišami, sta- 
novanji, poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori v 
družbeni lastnini, na katerih ima pravico uporabe fe- 
deracija in ki jih uporabljajo tuja diplomatska In kon- 
zularna predstavništva in njihovo osebje, jih bo uprav- 
ljala oziroma z njimi gospodarsko poslovala organiza- 
cija, ki jo določi Zvezni izvršni svet. 

2. člen 
Organizacije za upravljanje oziroma gosn-ndarsko 

poslovanje (gospodarjenje) s stanovanjskimi hišami v 

družbeni lastnini, 'ki gospodarsko poslujejo s stanova- 
nji in poslovnimi prostori v družbeni laistnini, na ka- 
terih ima pravico uporabe federacija, so dolžne takšna 
stanovanja in poslovne prostore evidentirati ločeno po 
zveznih organih, ki so jim ta stanovanja in poslovne 
prostore izročili v gospodarjenje. Te organizacije mo- 
jrajo posebej evidentirati tudi vsa sredstva za amorti- 
zacijo, akumulacijo ter investicijsko in tekoče vzdr- 
ževanje teh stanovanj in poslovnih prostorov ter sta- 
novanja in poslovne prostore, sredstva za amortizacijo 
in akumulacijo ter neporabljena sredstva za investicij- 
sko in tekoče vzdrževanje izročiti direkciii oziroma 
organizaciji iz prvega odstavka 1. člena tega zakona v 
30 dneh od dneva, ko začne veljati ta zakon. 

3. člen 
Organizacije za upravljanje oziroma gospodarsko 

poslovanje (gospodarjenje) s stanovanjskimi hišami v 
družbeni lastnini morajo prenesti na Socialistično fe- 
derativno republiko Jugoslavijo oziroma njene organe 
stanovanja, poslovne prostore, druga sredstva, pravice 
in obveznosti njihovih stanovanjskih hiš in sredstva 
poslovnega sklada, ki so jih te organizacije pridobile z 
gospodarjenjem s stanovanji in poslovnimi prostori v 
družbeni lastnini na katerih ima pravico uporabe fe- 
deracija, razen tistega dela poslovnega sklada, ki jim 
je potreben za neposredno opravljanje njihove dejav- 
nosti. 

Znesek sredstev po odbitku amortizacije, ki je bila 
priznana in nakazana zveznim organom, ter premože- 
nje iz prvega odstavka te člena, ki je bilo pridobljeno 
s temi sredstvi, se ugotovita za vsako leto posebej, in 
sicer od 1. januarja 1966 dalje. 

Znesek sredstev in premoženje iz drugega odstav- 
ka tega člena ugotovijo sporazumno organizacije za 
gospodarsko poslovanje (gospodarjenje), ki so poslovale 
s stanovanji in poslovnimi prostori v družbeni lastnini 
na katerih ima pravico uporabe federacija, in Direk- 
cija za upravljanje in gospodarjenje z vojaškimi sta- 
novanji — za vojaška stanovanja, organizacije iz prv- 
vega odstavka 1. člena tega zakona pa za drugi del 
stanovanj federacije. 

4. člen 
Določbe 2. in 3. člena tega zakona veljajo tudi za 

stanovanjske interesne skupnosti, ki so bile ustanov- 
ljene pred uveljavitvijo tega zakona. 

Določbe 3. člena tega zakona se nanašajo tudi na 
organizacije iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, 
s pristavkom, da bo znesek sredstev iz drugega odstav- 
ka 3. člena tega zakona ugotovila komisija, ki jo ime- 
nuje Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo 
zvezne uprave. 

5. člen 
' Direkcija za upravljanje in gospodarjenje z vojaš- 

kimi stanovanji je dolžna- voditi evidenco o vojaških 
stanovanjih,, organizacija iz prvega odstavka 1. člena 
tega zakona pa o drugem delu stanovanj federacije, ki 
so jih prevzele od organizacij za upravljanje oziroma 
gospodarsko poslovanje' (gospodarjenje) s stanovanj- 
skimi hišami v družbeni lastnini oziroma od stanovanj- 
skih interesnih skupnosti. 

4 
6. člen 

Dokler ne bodo ustanovljene posebne interesne 
skupnosti iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, ob- 
držita Zvezni izvršni svet in Zvezni sekretariat za 
ljudsko obrambo vsa pooblastila, ki jih imata glede 
upravljanja vojaških stanovanj oziroma drugega dela 
stanovanj federacije. 

7. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati 

pogodbe, ki se nanašajo na stanovanja federacije, skle- 
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пјепг med zveznimi organi in organizacijami za uprav- 
ljanje azirema gospodarsko poslovanje (gospodarjenje) 
s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini. 

8. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

711. 

Na podlagi 3. točke 285. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi z drugim 
odstavkom 53. člena zakona o financiranju federacije 
je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora 
dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O UPORABI SREDSTEV ■STALNE PRORAČUNSKE 
REZERVE FEDERACIJE ZA POMOČ POSAMEZNIM 

DRŽAVAM 

1. Iz stalne proračunske rezerve federacije se daje 
v skladu z načeli mednarodne solidarnosti kot pomoč 
posameznim .državam 16,575,000 dinarjev, od tega: 

1) 14,875.000 dinarjev — kot pomoč osvobodilnim 
gibanjem; 

2) 1,700.000 dinarjev — kot pomoč državam Sahel- 
ske cone in Etiopiji, da se omilijo posledice katastro- 
falne suše v teh državah. 

2. Sredstva iz 1. točke pod 1) tega odloka bodo 
dana na razpolago Skladu za pomoč žrtvam agresije 
in kolonialne dominacije pri Zvezni konferenci Socia- 
listične zveze delovnega ljudstva Jugoslavije, sredstva 
iz 1. točke pod 2) tega odloka pa Jugoslovanski komi- 
siji za sodelovanje z Organizacijo združenih narodov 
za prehrano in kmetijstvo (FAG). 

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

Skupščina SFRJ 

AS št. 31. 
Bepgrad, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: „ 

Kiro GHgorov s. r. 
Predsednik 

Zveznega zbora: 
Danilo Kekič s. r. 

712. 

Na podlagi 3. točke *285., člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi z drugim od- 
stavkom 53. člena zakona o financiranju federacije je 
sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 
23. julija 1974 

ODLOK 

O UPORABI SREDSTEV STALNE PRORAČUNSKE 
REZERVE FEDERACIJE ZA POMOČ ARABSKI RE- 

PUBLIKI EGIPTU 

1. Iz stalne proračunske rezerve federacije se do- ' 
deli Zveznemu komiteju za zdravstvo in socialno var- 

Petek, 2. avgusta 1974. 

stvo 4,560.000 dinarjev kot pomoč Arabski republiki 
Egiptu v skladu z načeli mednarodne solidarnosti. 

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

Skupščina SFRJ 

AS št. 35. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora: 

Danilo Kekič s. r. 

713. 

Na podlagi 3. točke 285, člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v, zvezi z drugim od- 
stavkom 4. člena in tretjim odstavkom 10, člena zakona 
o nadomestilih osebnih dohodkov zveznih poslancev in 
funkcionarjev in 5. členom ustavnega zakona za iz- 
vedbo ustave SFRJ je sprejela Skupščina SFRJ na se- 
ji Zveznega zbora dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O NAJNIŽJEM ZNESKU NADOMESTILA OSEBNEGA 
DOHODKA FUNKCIONARJEV, KI JIH VOLI ALI 

IMENUJE SKUPŠČINA SFRJ 

1. Mesečni znesek nadomestila osebnega dohodka 
funkcionarjev, ki jih voli ali imenuje Skupščina SFRJ, 
ne sme biti manjši od zneska, ki je v tem odloku pred- 
pisan, in sicer: 
1) za funkcionarje, ki jih voli Skupščina SFRJ: 

-r-predsednika Skupščine SFRJ 8,635 

— predsednika Zveznega izvršnega sveta P ''r i 

— podpredsednike Skupščine SFRJ, pod- 
predsednike Zveznega izvršnega sveta in 
predsednika zborov Skupščine SFRJ 7 . !5 

— podpredsednike zborov Skupščine SFRJ, 
člane Zveznega izvršnega sveta, pred- 
sednike stalnih komisij Skupščine 
SFRJ, predsednike stalnih odborov in 
zakonodajnopravnih komisij zborov 
Skupščine SFRJ 7.095 

2) za druge funkcionarje, ki jih voli Skupšči- 
na SFRJ 
— predsednika Ustavnega sodišča Jugosla- 

vije 8.270 
— predsednika Zveznega sodišča 7.200 
— sodnike Ustavnega scaiiSGa 7.095 
— sodnike Zveznega sodišča 6.460 
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3) za funkcionarje, ki jih imenuje Skupščina 
SFRJ 
— generalnega tajnika Skupščine SFRJ. 

guvernerja Narodne banke Jugoslavije, 
generalnega direktorja Službe družbe- 
nega knjigovodstva Jugoslavije 7.095 

— zveznega javnega tožilca, zveznega dru- 
žbenega pravobranilca samoupravljanja 7.095 

4) za zveznega javnega pravobranilca 6.885 
5) za namestnika generalnega tajnika Skup- 

ščine SFRJ, tajnika zborov Skupščine 
SFRJ 6.460 

6) za namestnike zveznih sekretarjev, name- 
stnike predsednikov zveznih komitejev, 
namestnike zveznega javnega tožilca, 
namestnika generalnega direktorja Služ- 
be družbenega knjigovodstva Jugoslavi- 
je in sekretarja Skupščine SFRJ za 
zakonodajo . 6.460 

2. Nadomestilo osebnega dohodka, določeno v tem 
odloku, se povečuje po posebnih predpisih o usklaje- ч 
vanju nadomestila osebnega dohodka s povečanjem 
življenjskih stroškov in z gibanjem povprečnega oseb- 
nega dohodka zaposlenih v gospodarstvu Jugoslavije. 

3 S tem odlokom določene pravice gredo funkcio- 
narjem od 1. junija 1974. ' 

Posamične odločbe po tem odloku izda admini- 
strativna komisija. 

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

Skupščina SFSJ 

AS št. 44. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
~ Skupščine SFRJ: 
Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora; 

Danilo Kckič s. r. 

714. 

Na podlagi 3. točke 285. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi s 3. členom 
in tretjim odstavkom 10. člena zakona o nadomestilih 
oseonih dohodkov zveznih poslancev in funkcionarjev 
in 5. členom ustavnega zakona za izvedbo ustave SFRJ 
je sprejela Skupščina SFRJ na seji Zveznega zbora dne 
23. julija 1974 

ODLOK 

O NAJNIŽJEM ZNESKU NADOMESTILA OSEBNE- 
GA DOHODKA DELEGATOV V SKUPŠČINI SFRJ 

1. Pravico do nadomestila osebnega dohodka v stal- 
nem mesečnem znesku imajo delegati Zbora republik 
in pokrajin. 

Pravico iz 1. točke tega odloka imajo tudi dele- 
gati Zveznega zbora na predlog republiških in pokra- 
jinskih skupščin ali njihovih teles. 

2. Nadomestilo osebnega dohodka delegata ne sme 
znašati manj kot 4.200 dinarjev me'sečno. 

3. Nadomestilo osebnega dohodka, določeno v tem 
odloku, se povečuje po posebnih predpisih o usklajeva- 
nju nadofnestila osebnega dohodka s povečanjem živ- 
ljenjskih stroškov in gibanjem povprečnega osebnega 
dohodka zaposlenih v gospodarstvu Jugoslavije. 

4. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v 
»Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od 1. ju- 
nija 1974. 

Skupščina SFKJ 

AS št. 45. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora: 

Danilo Kekić s. r. 

715. 

Na podlagi 2. točke 288. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi s tretjim od- 
stavkom 13. člena zakona o Zveznem izvršnem svetu 
in prvim odstavkom 43. člena zakona o organizaciji in 
delovnem področju zveznih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij je sprejela Skupščina SFRJ na pred- 
log predsednika Zveznega izvršnega sveta in na pod- 
lagi mnenja komisije za volitve in imenovanja na seji 
Zveznega zbora dne 23. julija 1974 in na seji Zbora 
republik in pokrajin dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU NAMESTNIKOV 
ZVEZNIH SEKRETARJEV IN NAMESTNIKOV 

PREDSEDNIKOV ZVEZNIH KOMITEJEV 

I 
Razreši se namestnik zveznega sekretarja za zu- 

nanje zadeve"Jakša Petrič, ker odhaja na novo mesto. 

П 
Za namestnika zveznega sekretarja za zunanje za- 

deve se imenuje Lazar Mojsov, dosedanji stalni pred- 
stavnik SFRJ v Organizaciji združenih narodov v New 
Уогки. 

III 
Za namestnike predsednikov zveznih komitejev se 

imenujejo; 
1. Maksimilijan Šiško, dosedanji pomočnik zvezne- 

ga sekretarja za gospodarstvo, za namestnika predsed- 
nika Zveznega komiteja za energetiko in industrijo; 

2. Avdo Zvonić, direktor v podjetju »Energoinvest« 
v Sarajevu, za namestnika predsednika Zveznega ko- 
miteja za ekonomsko sodelovanje z državami v raz- 
voju; 
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3. Abdurahim Zuri, dosedanji namestnik zveznega 
sekretarja za delo in socialno politike, za namestnika 
predsednika Zveznega komiteja za delo in zaposlo- 
vanje; 

4. Branko Mikažinovic, dosedanji podsekretar v 
Zveznem izvršnem svetu, za namestnika predsednika 
Zveznega komiteja za informacije. 

Skupščina SFRJi 

AS št. 57. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik ! 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: Zveznega zbora: 

Zoran Foilč s. r. Danilo Kckič s. r. 

za namestnika Ljuba Banovič, član sekretaria- 
ta Predsedstva mladine Jugoslavije; 

9) za člana Trajko Trajkovski, tajnik komisije 
Zvezne konference SZDLJ za volitve in volilni 
sistem, in 

za namestnika Boris Tkačik, tajnik komisije 
Zvezne konference SZDLJ za razvoj SZDLJ. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 53. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora; 

Danilo Kekić s. r. 

716. 

Na podlagi 17. točke 285. člena ustave Socialistič- 
no federativne republike Jugoslavije v zvezi s prvim 
odstavkom 20. člena zakona o volitvah in odpoklicu 
delegatov v Zvezni zbor Skupščine Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije je sprejela Skupščina 
SFRJ na predlog komisije za volitve in imenovanja na 
seji Zveznega zbora dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O IMENOVANJU PREDSEDNIKA IN ČLANOV KO- 
MISIJE ZA VOLITVE IN ODPOKLIC DELEGATOV 

V ZVEZNI ZBOR 

V komisijo za volitve in odpoklic delegatov v 
Zvezni zbor Skupščine SFRJ se imenujejo: 

1) za predsednika Josip Studin, sodnik Zveznega 
sodišča, in 

za namestnika predsednika Jovan Lovrič, sodnik 
Zveznega sodišča; 

2) za tajnika Svetozar Zečar, tajnik odbora Zvez- 
nega zbora za družbenopolitične odnose, in 

za namestnika tajnika Ilija Durbaba, tajnik odbo- 
ra Zveznega zbora za pravosodje; 

3) za člana Jožko Humar, sodnik Zveznega so- 
dišča, in 

za namestnika Ljupčo Mirovski, sodnik Zveznega 
sodišča; 

4) za člana Velibor Ljujič, član Zveznega odbora 
ZZbnov Jugoslavije, in 

za namestnika Roko Frkič, tajnik komisije 
ZZBNOV Jugoslavije za organizacijsko-politična vpra- 
šanja; 

5) za člana Vladimir Mijanovič, sekretar Sindikata 
storitvenih dejavnosti Jugoslavije, in 

za namestnika Dimitrije Kolarevič, svetovalec v 
Svetu sindikatov Jugoslavije; 

6) za člana Spasoje Milošev, namestnik zveznega 
javnega tožilca, in 

za namestnika Borislav Ličenoski, namestnik 
zveznega javnega tožilca; 

7) za članico Sloboda Selič, družbenopolitična de- 
lavka, predstavnica Konference za družbeno aktivnost 
žena Jugoslavije, in 

za namestnico Snežana Pejanovič, strokovnopo- 
litična delavka v Konferenci za družbeno aktivnost 
žena Jugoslavije' 

8) za člana Matko Topalovič, član sekretariata 
Predsedstva mladine Jugoslavije, in 

717. 

Na podlagi 3. točke 288. člena ustave Socialistič- 
ne federativne republike Jugoslavije v zvezi s tretjim 
odstavkom 381. člena in prvim odstavkom 382. člena 
ustave Socialistične federativne republike Jugoslavije 
je sprejela Skupščina SFRJ po poprejšnjem mnenju 
komisije za volitve in imenovanja na seji Zveznega 
zbora dne 23. julija 1974 in na seji Zbora republik in 
pokrajin dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O RAZREŠITVI SODNIKA USTAVNEGA SODlSČA 
JUGOSLAVIJE 

Razreši se sodnik Ustavnega sodišča Jugoslavije 
prof. dr. Aleksandar Fira, ker odhaja na drugo mesto. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 50. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: Zveznega zbora; 

Zoran Polič s. r. Danilo Kekič s. r. 

718. 

Na podlagi 3. točke 288. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije je sprejela Skup- 
ščina SFRJ na predlog Predsedstva SFRJ in na pod- 
lagi mnenja komisije za volitve in imenovanja na seji 
Zveznega zbora đne 23. julija 1974 in na seji Zbora 
republik in pokrajin dne 23. julija 1974 

ODLOK 

O IZVOLITVI SODNIKA USTAVNEGA SODIŠČA 
JUGOSLAVIJE 

Za sodnika Ustavnega sodišča Jugoslavije se izvo- 
li Arpad Horvat, dosedanji namestnik zveznega sek-i 
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retavja za pravosodne in splošne upravne zadeve. 

Skupščina SFRJ 

AS št 51. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRJ: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: 

Zoran Polić s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora: 

Danila Kckič s. r. 

719. 

Na podlagi 2, točke 283. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v zvezi s tretjim od- 
stavkom 60. člena zakona o službi družbenega knjigo- 
vodstva je sprejela Skupščina SFRJ na predlog komi- 
sije za volitve in imenovanja na seji Zveznega zbora 
dne 23. julija 1974 in na seji Zbora republik in po- 
krajin dne 23. julija 1974 

ODLOK 
O RAZREŠITVI NAMESTNIKA GENERALNEGA DI- 
REKTORJA SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVOD- 

STVA JUGOSLAVIJE 

Razreši se namestnik generalnega direktorja 
Službe družbenega knjigovodstva Jugoslavije Spasoje 
Medenica, ker odhaja na novo mesto. 

Skupščina SFRJ 

AS št. 52. 
Beograd, 23. julija 1974. 

Predsednik 
Skupščine SFRX: 

Kiro Gligorov s. r. 

Predsednik 
Zbora republik in pokrajin: 

Zoran Polič s. r. 

Predsednik 
Zveznega zbora: ^ 

Danilo Kekič sr r. 

720. 

- Na podlagi 31. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 23/72 in 35/72) v zvezi s 
1. točko odloka o osnovnih1 kmetijskih proizvodih, ki 
se štejejo za kmetijske proizvode, pomembne za vso 
državo (»Uradni list SFRJ« št, 40/72), izdaja Zvezni 
izvršni svet 

ODLOK 
O MINIMALNIH ODKUPNIH CENAH ZA ŽIVINO 

1. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s 
prometom in predelavo živine, bodo kupovale živino 
od organizacij združenega dela, ki redijo in pitajo 
živino same ali v kooperaciji z individualnimi kme- 
tijskimi proisvajaloi, ter od individualnih proizvajal- 
cev (v nadaljnjem besedilu: proizvajalci) po cenah, ki 
ne smejo biti nižje od: 

A. Prašiči 
Za mesnate prašiče in njihove medse- 

• bojne križance na bazi 30'Vo mesa pri 100 
kg žive teže 

Za ^ žive prašiče, ki vsebujejo manj 
kot 30Vo mesa, re cena zmanjša za vsak 
odstotek mesa za 0,43 dinarjev, za prašiče, 
ki vsebujejo 31% mesa ali več, pa se za 
vsak odstotek mesa, cena poveča za 0.43 
dinarjev pri kilogramu. 

Odstotek mesa se ugotavlja na liniji 
zakola glede na klavnično težo po poseb- 
nem jugoslovanskem standardu — Mesna- 
ti prašiči za industrijsko predelavo JUS 
E.C1.021. 

E. Goveda 
1) Za pitana teleta plemenitih pasem in 

za njihove medsebojne križance, stara 
do 6 mesecev: 
a) la vrste, težka najmanj 150 kg, z 

izkoristkom najmanj 620/o 
b) I. vrste, težka najmanj 150 kg, z 

izkoristkom najmanj 62"/i) 
2) Za pitane junce in junice plemenitih 

pasem in njihove medsebojne križance, 
stare nad 6 do 12 mesecev, ki imajo 
mlečne zobe: 
a) la vrste, težke najmanj 350 kg 

(junci) in 320 kg (junice), z izko- 
ristkom najmanj SS'/o 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
SSVo, "se cena poveča za 0,1952 dinarjev 
pri kilogramu; 

b) I. vrste, težke najmanj 350 kg (jun- 
ci) in 320 kg (junice), z izkoristkom 
najmanj 360/o 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
56°/(i, se cena poveča -za 0,1964 dinarjev 
pri kilogramu. 
3) Za pitane junce in junice plementih 

pasem in njihove medsebojne križance, 
stare nad 12 do 18 mesecev, brez stal- 
zuh zob: 
a) la vrste, težke najmanj 450 kg (jun- 

ci) in 400 kg (junice), z izkoristkom 
najmanj 53",'o 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
58°,'o, se cena poveča za 0,1952 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) I. vrste, težke najmanj 450 kg (jun- 
. ci in 400 kg (junice), z izkoristkom 

najmanj 56°/» 
Za vsak odstotek mesa, ki prebega 

Зб0/« se cena poveča za 0,1964 dinarjevprl 
kilogramu. 
4) Za pitane starejše junce in junice 

(mlajša goveda) plemenitih pasem in za 
njihove medsebojne križance, stare nad 
13 do 36 mesecev, ki imajo največ 4 
stalne zobe: 

Cena 
din/kg 
živa teža 

13,50 

17,53 

15,65 

15,43 

15,00 

15,45 

15,00 
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a) la vrste, težke najmanj S00 kg 
(junci) in 450 kg (junice), z izkorist- 
kom najmanj 580/o 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
58%, se cena poveča za 0,1896 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) I. vrste, težke najmanj 470 kg (jun- 
ci) in 420 kg (junice) z izkoristkom 
najmanj 56<1/o 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
56a/o, se cena poveča za 0,1866 dinarjev pri 
kilogramu. 
5) Za pitana teleta — križance pasme bu- 

ša in drugih domačih pasem (istrska, 
kolubarska, posavska, podolska in ga- 
tačka) s plemenitimi pasmami, stara do 

6 mesecev: 
a) I. vrste, težka najmanj 90 kg, z 

izkoristkom najmanj 56°lo 
b) II. vrste, težka najmanj 90 kg, z 

izkoristkom najmanj 54% 
6) Za pitane mlajše junce in junice — 

križance pasme buša in drugih doma- 
čih pasem (istrska, kolubarska, posav- 
ska, pođolska in gatačka) s plemenitimi 
pa'smami, stare nad 6 do 18 mesecev, z 
mlečnimi zobmi: 
a) I. vrste, težke najmanj 350 kg (jun- 

ci) in 300 kg (junice), z izkoristkom 
najmanj 54% . 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
54%, se cena poveča za 0,1880 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) II. vrste, težke najmanj 300 kg 
(junci) in 260 kg (junice), z izkorist- 
kom na'jmanj 52% 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
52%, se cena poveča za 0,1817 dinarjev pri 
kilogramu. 
7) Za pitane starejše junce in junice 

(mlajša goveda) — križance pasme bu- 
ša in drugih domačih pasem (istrska, 
kolubarska, posavska, podolska in ga- 
tačka) s plemenitimi pasmami, stare 
nad 18 do 36 mesecev, s 4 stalnimi 
zobmi: 
a) I. vrste, težke najmanj 400 kg (jun- 

ci) in 360 kg (junice), z izkoristkom 
najmanj 54% ' , " 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
54%, se cena poveča za 0,1815 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) II. vrste, težke najmanj 350 kg 
(junci) in 300 kg (junice) z izkorist- 
kom najmanj 50% ■ 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
50%, se cena poveča za 0,1830 dinarjev pri 
kilogramu. 
8) Za pitana teleta, stara do 6 mesecev, 

pasme buša: 
a) I. vrste, težka najmaijj 60 kg, z 

izkoristkom 54% 
b) II. vrste, težka najmanj 60 kg, z 

izkoristkom 52% 

9) Za pitane mlade junce in junice, stare 
nad 6 do 18 mesecev, pasme buša, z 
mlečnimi zobmi: 

Cena • Cena 
din/kg din/kg 

živa teža živa teža 
a) I. vrste, težke najmanj 200 kg (jun- 

i ci) in 180 kg (junice), z izkoristkom 
15,00 najmanj 52% 12,60 

Za vsak odstotek • mesa, ki presega 
52%, se' cena poveča za 0,1788 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) II. vrste, težke najmanj 200 kg 
(junci) in 180 kg (junice), z izkorist- 
kom najmanj 48% 11,70 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
48%, se cena pdveča za 0,1802 dinarjev pri 
kilogramu. 
10) Za pitane starejše junce in junice 

(mlada goveda) — pasme buša stare 
nad 18 do 36 mesecev, z največ 4 stal- 
nimi zobmi: 
a) I, vrste, težke najmanj 270 kg (jun- 

ci) in 220 kg (junice), z izkoristkom 
14,55 najmanj 52% 11,70 

14,25 

13,80 

13,80 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
52%, se cena poveča za 0,1663 dinarjev pri 
kilogramu; 

b) II. vrste, težke najmanj 250 kg 
(junci) in 200 kg (junice), z izkorist- 
kom najmanj 48% 11,10 

Za vsak odstotek mesa, ki presega 
48%, se cena poveča za 0,1698 dinarjev pri 
kilogramu. 

C. Ovce 

1) Za pitana jagnjeta, stara od 5 do 12 
' mesecev, ki niso izmenjala nobenega 

mlečnega zoba: 
12,90 a) I. vrste, težka najmanj 20 kg, z 

izkoristkom najmanj 54% 14,20 
b) II. vrste, težka najmanj 20 kg, z iz- 

koristkom najmanj 50% 11,80 
2) Za pitane mlade ovce, stare nad 1 do 

2 let, ki imajo največ 2 stalna zoba: 
a) I. vrste,, težke najmanj 25 kg, z iz- 

koristkom najmanj 52% 12,50 
b) II. vrste, težke najmanj 25 kg, z iz- 

koristkom najmanj 48% 11,60 
3) Za pitane ovce in ovne, stare nad 2 

leti: 
13,35 a) i, vrste; stare do 5 let, z najmanj 

6 stalnimi zobmi, težke najmanj 30 
kg, z izkoristkom najmanj 50% 10,60 

b) II. vrste, stare do 5 let, z največ 6 
stalnimi zobmi, težke najmanj 30 

12,45 kg, z izkoristkom najmanj 46% 10,20 

D. Perutnina 

Za pitane piščance (brojlerje): 
a) I. vrste 16,50 
b) II. vrste 16,00 

j3 gg 2. Cene iz 1. točke tega odloka veljajo za 1 kg živine 
žive teže frsfako naloženo na vagon ali tovornjak po 

13,2(f kupčevi izbiri v prodajalčevem kraju. Teža sa ugotavlja 
po 12 urah od zadnjega krmljenja ali najpozneje dve 
uri po zakolu ali se pri nahranjenih govedih ali ov- 
cah zmanjša do 5%, pri prašičih pa do 2%. 
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Cene iz prvega odstavka te točke veljajo za kako- 
vost živine, ki je predpisana; 

1) s posebnim jugoslovanskim standardom — Mes- 
nati prašiči za industrijsko predelavo — JUS E.C1.021 

2) s predpisi o kakovosti klavnih in pitanih goved 
In ovac PK — E2 (tretja predelana izdaja). 

Cene iz 1. točke pod A, B in C tega odloka ne 
veljajo za živali s skritimi hibami, ki se ugotovijo na 
liniji zakola, 

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

E. p, št. 506. 
Beograd, 18. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džcrnal Bijedic s. r. 

721, 

Na podlagi 131b člena zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino (»Uradni list FLRJ« št. 27/62 in 
»Uradni list SFRJ« št. 14/65, 28/G6, 54/67, 15/71, 29/71 
in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O POGOJIH, OB KATE- 
КШ SMEJO DRŽAVLJANI PRINAŠATI POSAMEZNE 

л PREDMETE IZ TUJINE 

1. V 2, točki odloka o pogojih, ob katerih smejo' 
državljani prinašati posamezne predmete iz tujine 
(»Uradni list SFRJ« št. 25/71 in 20/72), se v določbah 
pod 2) in 3) številka: »50.000« nadomesti s številko: 
»80.000<!. 

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

E,' p. št. 492. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džcmal Bijedic s. r. 

722. 

Za izvrševanje tretjega odstavka 16. člena in če- 
trtega odstavka 27. člena zakona o družbeni kontroli 
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) ter četr- 
tega odstavka ,27. člena in prvega odstavka 29. člena 
temeljnega zakona o družbenih blagovnih rezervah 
(»Uradni list SFRJ« št. 40/68 in 63/73) izdaja Zvezni 
izvršni svet na podlagi. 5. točke 347. člena ustave SFRJ 

ODLOK 
O CENAH, PO KATERIH BO ZVEZNA DIREKCIJA 
ZA REZERVE ŽIVIL ODKUPOVALA PITANE JUNCE 

IN JUNICE 

1. Zvezna direkcija za rezerve živil bo odkupovala 
pitane junce in jumcs plemenitih pasem ter njihove 
medsebojne križance la in I. vrste (v nadaljnjem be- 

sedilu: junci in junice) od organizacij združenega dela, 
ki se z rejo ukvarjajo same ali v kooperaciji 
z individualnimi kmetijskimi proizvajalci (v nadalj- 
njem besedilu: proizvajalci), po interventni odkupni 
ceni 16,50 dinarjev za 1 kilogram, povečani za 1,50 di- 
narjev pri 1 kilogramu žive teže. 

2. Zvezna direkcija za rezerve živil lahko pooblas- 
ti organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo s pro- 
metom in predelavo živine, da odkupujejo zanjo v svo- 
jem imenu junce in junice po cenah, ki so določene v 
1. točki tega odloka. 

3. Junce in junice, ki jih odkupi po. 1. in 2. točki 
tega odloka, bo prodajala Zvezna direkcija,za rezerve 
živil organizacijam združenega dela, ki se ukvarjajo 
s prometom in predelavo juncev in junic po interventni 
odkupni ceni iz 1. točke tega odloka. 

Negativna razlika v ceni, ki nastane v poslova- 
nju Zvezne direkcije za rezerve živil z odkupom in 
prodajo juncev in junic po tem odloku, bo krita na 
podlagi danega soglasja republik in avtonomnih pokra- 
jin iz prispevkov republik in avtonomnih pokrajin. 

4. Za izplačilo dodatne cene za junce in junice v 
znesku 1,50 dinarjev za 1 kilogram žive teže lahko 
najame Zvezna direkcija za rezerve živil poleg sred- 
stev, ki so ji po njenem finančnem načrtu za leto 1974 
zagotovljena za te namene, tudi kredite pri poslovnih 
bankah do zneska, ki ji je potreben, da bi izplačala 
dodatnih 1,50 dinarjev za kilogram žive teže za vso 
količino juncev in junic, ki jih odkupi po tem odloku. 

Zvezni sekretariat za finance in Narodna banka 
Jugoslavije bosta s potrebnimi ukrepi omogočila Zvez- 
ni direkciji za rezerve živil, da dobi kredite od poslov- 
nih bank. 

5. Ta odlok se bo uporabljal za vse količine jun- 
cev in junic, odkupljene in jjrodane v času od 23. 
februarja do 30. septembra 1974. 

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

E, p. št. 493. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 

723. ■ 

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

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O MAKSIMIRANJU 
CEN ZA POSAMEZNE OSNOVNE ORGANSKE PRO- , 

IZVODE 

1. V odloku o maksimiranju cen za posamezne os- 
novne organske proizvode (»Uradni list SFRJ« št. 
68/73) se 1. točka spremeni in se glasi: 

»1. Proizvajalne organizacije združenega dela sme- 
jo ob nespremenjenih sedanjih prodajnih pogojih po- 
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večati svoje sedanje prc-dajne cene za spodaj nave- 
cli.'ne osnovne organske proizvode: 

1) za polistirol (okirol); din/t 
a) normalni največ do 17.870 
b) visoka modificiran največ do 18.640 
c) ekspandirani največ do 19.500 
d) KG največ do 19.500 
e) ekspandirani samougasni največ do 21.500 

2) za polistiren (okiten): 
a) filmski lipi največ do 14.430 
b) črni za cevi največ do 14.430 
c) za kaširanje največ do 13.000 
d) za pihanje največ do 13.780 
e) za mleko največ do 14.220 
f) za brizganje največ do 13.110 

3) za fenol 8.060.« 
2. Točka 2 se spremeni in se glasi: 
»2.. Ce so proizvodi iz 1. točke pod 1) in pod 2) 

pod a), c), d) in f) tega odloka proizvedeni iz pobarv- 
nega materiala, se smejo v omenjenih določbah nave- 
deno cene povečati pri enem kilogramu za 1 dinar « 

3. Cene iz 1. točke tega odloka se smejo spreme- 
niti kot zadržane s sporazumom med predstavniki pro- 
izvajalcev in predstavniki potrošnikov zadevnih pro- 
izvodov na nsčin in po postopku, kot to določajo ve- 
ljavni predpis:. 

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

E. p. žt. 497. 
Beograd, 25. julija 1974. * 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džcmal Eijedic s. r. 

2. Ta odlok začne veljati z dnem objave v »Urad- 
nem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo do 30. septembra 
1974. 

E. p. št. 498. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

724. 

Da bi so na področju cen za proizvode in storitve 
zagotovilo izvajanje splošne politike, ki jo določata 
resolucija o temeljih politike družbenoekonomskega 
razvoja Jugoslavije v letu ,1974 (»Uradni list SFRJ« 
šr. 71/73) in dogovor o izvajanju politike cen v letu 
1974 ('Uradni list SFRJ« št. 17/74), izdaja Zvezni iz- 
vršni svet na podlagi prvega odstavka 31. člena za- 
kona o družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 
25 72 in 35/72) 

ODLOK 

0 MAKSIMALNIH CENAH ZA IZDELKE NEŽE- 
lez?»;e ш železne metalurgije 

1. Cene za izdelke neželezne in železne metalur- 
gije, ki so veljale na dan 1. junija 1974, se smejo od 
1 j6lija 1974 povečati največ za 800/o od zneska nji- 
hovega povečanja, ki se dobi z njihovim oblikovanjem 
po družbenem dogovoru o merilih in načinu obliko- 
vanja cen za aluminij in izdelke predelave na bazi alu- 
minija (»Uradni list SFRJ« št. 36/73 in 64/73), druž- 
benem dogovoru o merilih in načinu oblikovanja cen 
za svinčev in einkov koncentrat, za svinec, cink in 
srebro ter za izdelke predelave na bazi teh kovin 
(.Uradni list SFRJ« št. 36/73) in družbenem dogovoru 
o merilih in načinu /oblikovanja cen za baker in, iz- 
delke predelave na bazi bakra (»Uradni list SFRJ« 
št. 36/73) oziroma po mehanizmu, ki je določen vxod- 
loku o določitvi maksimalnih cen za izdelke črne 
in neželezne metalurgije (»Uradni list SFRJ« št. 40/70). 

725. 

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 NAČINU OBLIKOVANJA RABATOV IN MARŽ 
■ V PROMETU BLAGA NA BEBELO IN DROBNO 

1. Organizacije združenega dela, ki se ukvarjajo 
s prometom blaga in sklenejo s proizvajalnimi orga- 
nizacijami združenega dela samoupravni sporazum o 
sodelovanju oziroma o združevanju dela in sredstev, 
določijo skupaj višino trgovskih rabatov in marž (v 
nadaljnjem besedilu: razlika v ceni) v okviru pro- 
dajne* cene, oblikovane na podlagi veljavnih predpi- 
sov in tega odloka. 

2. Ce organizacije združenega dela iz 1. točke 
lega odloka ne sklenejo za proizvode iz pristojnosti 
federacije samoupravnega sporazuma iz omenjene 
točke, se štejejo sedanje razlike v ceni za zadržane 
in se smejo spremeniti s samoupravnim sporazumom 
v skladu z veljavnim zakonom in družbenim dogo- 
vorom. 

3. Pri sklenitvi družbenega dogovora iz 2. točke 
tega odloka za proizvode iz pristojnosti federacije 
sodelujejo udeleženci, določeni z veljavnimi predpisi, 
in ustrezna organizacija poslovnega združevanja ozi- 
roma grupacija organizacij združenega dela, ki se 
ukvarjajo s prometom blaga. 

4,. Pri sklenitvi samoupravnega sporazuma iz 2. 
točke tega odloka za proizvode iz pristojnosti fede- 
racije sodelujejo udeleženci, določeni z veljavnimi 
predpisi, in organizacije združenega dela, ki se ukvar- 
jajo s prometom blaga. Te organizacije združenega 
dela lahko pooblastijo drugo organizacijo združenega 
dela, ki se ukvarja s prometom blaga, da sklene v 
njenem imenu samoupravni sporazum. 

5. Dokler se ne oblikuje razlika v ceni po 1. 
oziroma 2, točki tega odloka, ostane razlika v ceni za 
proizvode iz pristojnosti federacije, oblikovana V 
skladu z veljavnimi predpisi, ki je veljala na dan 
uveljavitve tega odloka, še naprej v veljavi. 

6. Za proizvode iz pristojnosti republik, avtonom- 
nih pokrajin in občin ostane razlika v cenij oblikova- 
na v skladu z veljavnimi predpisi, ki je veljala na 
dan uveljavitve tega odloka, v veljavi, dokler pri- 
stojni organi teh družbenopolitičnih skupnosti ne do- 
ločijo, kako se bo v bodoče oblikovala, ali dokler je 
organizacije združenega dela ne določijo po 1. točki 
tega odloka. 

7. Razlika v ceni za blago iz pristojnosti federa- 
cije, določena po 2. do 5 točki tega odloka se upo- 
rablja tudi za uvozno blaga. 

8. Družbeni dogovori in samoupravni sporazumi 
o razlikah v ceni, sklenjeni v skladu s tem odlokom, 
se smejo uporabljati začenši od 1. januarja 1975. 
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5. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, neha ve- 
ljati 2. točka odloka o maksimiranju cen za vse pro- 
izvode in storitve (»Uradni list SFRJ« št. 8/73, 17/73, 
21/73, 23/73 in 25/73). 

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

E. p. št. 499. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Đžemal Bijedic s. r. 

726. 

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

ODLOK 

O OBLIKOVANJU TRŽNIH CEN ZA PNEVMATIKE 

1. Proizvajalne organizacije združenega dela lahko 
oblikujejo svoje prodajne cene za pnevmatike po trž- 
nih razmerah. 

S pnevmatiko so po tem odloku mišljeni plašči in 
zračnice, za vozila in stroje vseh vrst. 

Skupna raven višjih cen oblikovanih za pnevmati- 
ke po prvem odstavku te točke, mora biti, računano 
glede na december tekočega leta nasproti decembru 
prejšnjega leta, v skladu z ekonomsko politiko in po- 
litiko cen, ki je določena v resoluciji o temeljih poli- 
tike družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije oziro- 
ma v dogovoru o izvajanju politike cen, ki veljajo za 
tekoče leto. 

2. Cene za pnevmatike se smejo oblikovati po trž- 
nih razmerah v smislu 1. točke tega odloka sele, ko 
sklenejo proizvajalne organizacije združenega dela in 
Zvezni izvršni svet družbeni dogovor o skupni ravni 
povečanja cen iz tretjega odstavka 1. točke tega od- 
loka. 

Družbeni dogovor podpise v^ imenu Zveznega iz- 
vršnega sveta zvezni sekretar za trg in cene. 

3. Proizvajalne organizacije združenega dela mo- 
rajo v okviru skupne ravni povečanja cen, ki jo do- 
loča družbeni dogovor iz 2. točke tega odloka, spora- 
zumno določiti ravni povečanja cen za vsako vrsto 
pnevmatik. 

4. Cene za posamezne pnevmatike oblikujejo pro- 
izvajalne organizacije združenega dela po tržnih raz- 
merah tako, da se pri tem držijo ravni povečanja cen 
iz 3. točke tega odloka za posamezno vrsto pnevmatik. 

5. Po 1. do 4. točki tega odloka oblikovane cene 
veljajo kot najvišje proizvajalčeve prodajne cene na 
drobno. 

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

E. p. št. 500. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni sv 

727. 

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

ODLOK 
O SPREMEMBAH ODLOKA O MAKSIMALNIH CE- 

NAH ZA UMETNA GNOJILA IN PESTICIDE 

1. V 2. točki odloka o maksimalnih cenah za umet- 
na gnojila in pesticide (»Uradni list SFRJ« št. 33/73, 
12/74 in 30-74) se številka: »5.859« nadomesti s števil- 
ko: »7.713«. 

2. V 3. točki se v določbi pod 3) številka: »6rll0« 
nadomesti s številko: »7.864«, številka: »5.859« pa s 
številko: »7.713«. 

3. Točka 5 se spremeni in se glasi: 
»5. Cene za netopna fosforna gnojila mikrofps (fi- 

ni fosfat) z 28% skupnega РгОг, smejo znašati največ 
4.975 dinarjev za 1 kg P2O5, s pristavkom, da sms 
znašati cena za neraztopljeni P2O5 v mešanih gno- 
jilih, izdelanih na podlagi mikrofosa (finega fosfata), 
največ 4.975 dinarjev za 1 kg P2O5.« 

4. V 5a točki se v določbi pod 1) številka: »7.220« 
nadomesti s številko: »11.000«. 

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

E. p. št. 501. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđic s. r. 

728. 

Na podlagi četrtega odstavka la člena, prvega od- 
stavka 37. člena, 37b člena in prvega odstavka 37e 
člena zakona o prometu blaga in storitev s tujino 
(»Uradni list FLRJ« št. 27/62 in »Uradni list SFRJ« 
št. 14/65, 28/66, 54/67, 15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvez* 
ni izvršni svet 

ODLOK 
O SPREMEMBI ODLOKA O BLAGU, KATEREGA 

IZVOZ IN UVOZ STA REGULIRANA 

1. V odloku o blagu, katerega izvoz in uvoz sta 
regulirana (»Uradni list SFRJ« št. 58/70, 42/71, 33/72, 
53/72, 64/72, 11/73, 37/73, 45/73, 53/73, 56/73, 7/74, 15/74, 
19/74, 20/74, 25/74 in 31/74), se v seznamu blaga, za 
katero se določajo izvozni in uvozni pogoji, ki je ses- 
tavni del omenjenega odloka, pri tar. številki 19.03 
kratica v stolpcu 3: »LB« nadomesti s kratico: »D«. 

2. Ta odlok se bo uporabljal za posle, ki se skle- 
nejo in banki prijavijo od dneva njegove uveljavitve, 
kakor tudi za posle, ki so bili sklenjeni in banki pri- 
javljeni do omenjenega dne, pa uvoz v zvezi z njimi še 
ni izvršen. 

3. Ta odlok začne veljati naslednji daa po objavi 
v »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 502. 1 ; ) 
Beograd, 25. julija 1974. 

Predsednik; 
Džemal BijetUč s. ?. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijcdie s. 
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729. 

Na podlagi drugega odstavka 37e člena zakona o 
prometu biaga in storitev s tujino (»Uradni list 
FLRJ« žt £'i/G2 in »Uradni list SFRJ« št. 14/65, 28/66, 
54/67, 15/71, 29/71 in 26/72) izdaja Zvezni izvršni svet. 

ODLOK 

O DOPOLNITVI ODLOKA O DOLOČANJU IN DE- 
LITVI GLOBALNE DEVIZNE KVOTE ZA PLAČE- 
VANJE UVOZNIH SUROVIN IN DRUGEGA REPRO- 

DUKCIJSKEGA MATERIALA V LETU 1974 

1, V odloku o določanju in delitvi globalne devizne 
kvote za plačevanje uvoznih surovin in drugega rep- 
rodukcijskega materiala v letu 1974 (»Uradni list 
SFRJ« št. 58/73) se doda za 17. točko nova 17a točka, 
ki se glasi; 

»17а. Organizacijam združenega dela, ki jim je 
bila po ttm odloku z odločbo Zveznega sekretariata za 
zunanjo trgovino določena globalna devizna kvota za 
plačevanje uvoznih surovin in drugega reprodukcij- 
skega materiala v letu 1974, se zmanjša globalna de- 
vizna kvota, določena za uporabo v drugem polletju 
1974, za 10л/о.« 

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

E. p. št. 510. 
Beograd, 30. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džsmal Bijeaič s. r. 

730. 

Na poafagi četrtega odstavka la člena, prvega od- 
stavka 37. člena in 37b člena zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino (»Uradni list FLRJ« 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 BLAGU, KI SE UVOZI NA PODLAGI POSEBNE- 
GA SOGLASJA 

1, Naslednje blago se sme do 31. decembra 1974 
uvoziti samo na podlagi posebnega soglasja za uvoz, 
ki ga izda Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino: 

a c 
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Imenovanje 

02.01 Meso in užitni klavnicni proizvodi od ži- 
vali iz tar. štev. 01.01 do vštete 01.04, sve- 
ži, ohlajeni in zmrznjeni 
5) Drobovje 

10 

11 

07.01 Vrtnine, sveže in ohlajene: 
10) redkvica, hren, zelena, . korenje in 

druge vrtnine 
08.05 Lupinasto sadje, razen sadja iz tar. štev. 

08.01, sveže ali suho, brez lupine ali z 
lupino: 
1) Mandeljni: 

a) brez lupine 
3) Lešniki: 

b) brez lupine 
11.07 Slad. pražen ali nepražen 
22 09 Spiriti (razen špiritov iz tar. štev. 22.08); 

likerji in druge alkoholne pijače; sestav- 
ljeni alkoholni izdelki (t, i. koncentrirani 
ekstrakti) za izdelovanje pijač: 
5) 'Vvhiskjf in gin 
9) Koncentrirani ekstrakti in esence za 

pripravljanje alkoholnih pijag: 
b) drugo 

25.15 Marmor, travortin, ekozin in drugo ap- 
nenčasto kamenje za spomenike in stav- 
be, očitne specifične teže 2,5 ali več in 
alabaster, vštevši tudi tak kamen, ki пат 
prej ni bil obdelan, razen grobo klan, 
grobo razčetverjen ali razžagan na štiri 
dele; 
1) Marmor: 

a) v blokih 
b) v ploščah 
c) drug 

'25.16 Granit, porfir, bazalt, peščenjak in drugo 
kamenje za spomenike in stavbe, vštevši 
tudi tak kamen, ki naprej ni bil obdelan, 
razen grobo klan, grobo razčetverjen ali 
razžagan na štiri dele: 
1) Granit 
2) Porfir 
3) Bazalt 

^4) Peščenjak 
5) Drugo 

34.01 Mila; organska površinska aktivna sred- 
stva, ki se uporabljajo kot milo v obliki 
palic, slaščic in kosov, oblikovanih ali li- 
tih, kombinirani z milom ali ne 
1) Toaletno 
2) Medicinsko- 
3) Za britje 
4) Za pranje (v trdnem stanju) 
5) V prahu in tekoča 
6) Druga 

34.02 Organsko površinsko aktivna sredstva; 
površinsko aktivni preparati in preparati 
za pranje, ki vsebujejo milo ali ne; 
1) Organsko površinsko aktivna sredstva: 

a) v zavitkih do 1,5 kg 
b) druga: 

1) detergenti za gospodinjstvo v za- 
vitkih nad 1,5 kg 

39.07 Izdelki in snovi iz tar. štev. 39.01 do 
vštete 39.06: 
4) Zavese in podobni Izdelki 
6) Kuhinjski predmeti 
8) Okrasni predmeti 
9) Predmeti za svetilke in razsvetljavo 

40.11 Polne gume, zunanji plašči, spremenljive 
plasti za zunanje plašče, zračnice in gu- 
mijasti podložki (fliperji) za kolesa vseli 
vrst; 
1) Zunanji plašči; 

a) za osebne avtomobile 
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12 41.02 Goveje (všlevši tudi bivolsko) usnje in 19 
usnje kopitarjev, razen usnja iz tar. štev. 
4.1.06 do 41.08: 
2) Drugo: 

a) goveje: 
2) drugo: 20 

a) goveje zgornje 
b) goveje spodnje (podplatno) 
c) goveje oblačilno 

13 41.03 

14 

Ovčje in jagnječje usnje, razen usnja iz 
tar. štev. 41.06 do 41.08: 
1) Ovčje: 

b) drugo: 
1) ovčje oblačilno 
2) ovčje za podloge 
3) ovčje strojeno, drugo 

2) Jagnječje; 
b) drugo: 21 

1) oblačilno 
2) za rokavice 
3) za podlogo 
4) drugo 

41,08 Lakirano usnje in imitacija lakiranega 
usnja; metalizirano usnje: 
1) Telečje; 22 

a) lakirano 
2) Ovčje in kozje: 

a) lakjrano 
4) Drugo: 

a) lakirano 
15 42.02 

16 42.03 

Predmeti, potrebni potnikom (kovčki za 
obleko, škatle za klobuke, potne torbe, 
nahrbtniki itd.), torbe za nakupovanje, 
ročne torbe, vreče, aktovke, listnice, de- 
narnice, toaletne torbe za neseserje, torbe 
za orodje, vrečiče za tobak, futrole, etuiji, 
škatle (na primer za orožje, glasbila, 
daljnoglede, nakit, steklenice, ovratnike, 23 
obutev, ščetke) in podobni izdelki iz na- 
ravnega usnja, umetnega usnja, vulkani- 
ziranih vlaken, umetnih plastičnih snovi 
v listih, iz kartona ali tekstilnih tkanin: 
2) Iz umetnega in regeneriranega usnja: 

b) torbarski izdelki 24 
3) Iz plastičnih snovi v listih: 

b) torbarski izdelki 
Oblačilni predmeti in pribor za obleko iz 
naravnega ali umetnega usnja; 
1) Iz naravnega usnja; 25 

d) rokavice; 
1) ženske 
2) moške 
3) otroške 

48.13 Karbonski in drug papir za razmnoževanje 
(vštevši tudi matrice) in kopirni papir, 
rezani v določene velikosti, v škatlah 
ali ne: 
1) Indigo p^pir 
2) Matrice 
3) Drugo: 

a) karbon-papir 
b) drugo 

18 58.09 Til in druge mrežaste tkanine (razen tka- 
nin, pletenih ali kvačkanih tkanin), 
okrašene-fazonirane; . ročno ali strojno 
delane čipke v kosih, trakovih ali mo- 
tivih; 
2) Čipke: 

b) strojno izdelane: 
1) iz umetnih vlaken 26 
2) iz drugih snovi 

17 

58.10 Vezenine v kosih, trakovih ali motivih; 
1) Ročne 
2) Strojne 
3) Druge 

69.07 Plošče za pode, plošče za ognjišča — ka- 
mine in plošče za oblaganje sten, neemaj- 
lirane in neglazirane: 
1) Iz navadne zemlje: 

a) za stene in pode 
b) druge 

2) Iz fajanse: 
a) za stene in pode 
b) druge 

3) Iz drugega keramičnega materiala: 
a) za stene in pode 
b) druge 

69.10 Požiralniki, umivalniki, bideji, straniščne 
školjke, pisoarji, kadi za kopalnice in po- 
dobni sanitarni predmeti; 
1) Iz porcelana 
2) Iz fajanse 
3) Iz drugega keramičnega materiala 

63.12 Posoda in drugi predmeti, ki se uporab- 
ljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz 
keramike drugih vrst; 
1) V eni barvi; 

a) keramična posoda in drug pribor za 
gospodinjstvo 

b) posoda in drug pribor za gospodinj- 
stvo, iz fajanse in fine gline 

2) V dveh ali več barvah: 
a) keramična posoda in drug pribor za 

gospodinjstvo 
b) posoda in drug pribor za gospodinj- 

stvo, iz fajanse in fiae gline 
69.13 Figurice in drugi okraski ter predmeti za 

osebni okras; pohištveni predmeti; 
1) Iz porcelana 
2) Iz fajanse 
3) Iz drugega keramičnega materiala 

70.09 Steklena ogledala (vštevši tudi krojaška 
ogledala), z okvirom ali ne, na podlogi 
ali ne: 
1) Ogledala v okviru 
2) Drugo 

70.13 Stekleni izdelki (razen predmetov, ki 
spadajo v tar. štev» 70.19), za mizo, ku- 
hinjo, toaleto, pisarno, notranjo dekora- 
cijo ali za podobno rabo; 
1) Votlo steklo: 

a) nedekorirano: 
1) posoda iz pihanega ali stiskanega 

stekla ■ 
2) vaze, pepelniki in podobni pred- 

meti, iz navadnega* stekla 
b) dekorirano; 

1) posoda iz pihanega ali stiskanega 
stekla 

2) vaze, pepelniki in podobni pred- 
meti, iz navadnega stekla 

2) V ognju obstojna posoda 
3) Kristalni predmeti, brušeni ali ne: 

a) kristalno steklo, brušeno, za gospo- 
dinjstvo 

b) vaze, pepelniki in podobni predmeti, 
iz kristalnega stekla 

82.11 Aparati za britje in njih rezila, britve in 
njih rezila (vštevši tudi nedovršena rezila 
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v trakovih ali ne): 
2) Britvice (žiletke) 

27 84.12 Aklimatizacijski stroji, In imajo v skup- 
nem okrovu motorni ventilator in ele- 
mente za spreminjanje temperature in 
vlage v zraku: 
1) Industrijski kaloriferji 
2) Avtomatične klimatizacijske naprave 

do 300 m3' 
3) Avtomatične klimatizacijske naprave 

nad 300 in3 

4) Kompresorji in podobni stroji za hla- 
jenje zraka in ventilacijo 

5) Drugo 
28 84.15 Stroji in aparati za ustvarjanje hladu 

(električni in drugi) — hladilniki; 
2) Hladilniki za gospodinjstvo, neelek- 

trični 
3) Hladilniki za gospodinjstvo, električni: 

b) kompresijski: 
2) drugi 

29 84,19 Stroji in aparati za čiščenje in sušenja 
Steklenic in drugih posod; stroji za polnje- 
nje, zapiranje, pečatenje, kapsuliranje in 
etiketiranje steklenic, ročk, škatel, vreč in 
drugih kontejnerjev; drugi stroji za paki- 
ranje in embaliranje blaga; stroji za gazi- 
ranje pijač; stroji za pomivanje posode: 
1) Stroji in aparati za pomivanje posode 

30 84.40 Stroji za pranje, čiščenje, sušenje, belje- 
nje, barvanje, apretiranje, dovrševanje in 
prevlačenje tekstilne preje, tkanin ali iz- 
delkov iz tekstilnih surovin (vštevši tudi 
stroje za pranje, likanje in suho čiščenje); 
stroji za zvijanje, navijanje in rezanje 
tkanin; stroji za prevlačenje tkanin ш 
drugih podlog pri izdelovanju linoleja in 
drugih pokrivačev za pod; stroji za tiska- 
nje tkanin, usnja, stenskih tapet, zavoj- 
nega papirja, linoleja in drugih materia- 

lov ter gravirane ali jetkane plošče, plo- 
ščice ali valji za te Stroje 
2) Stroji in aparati za pranje; perila, go- 

v spodinjski: 
a) s polnjenjem do 5 kg 

31 84.SI Pisalni stroji, razen pisalnih strojev z 
vdelanimi mehanizmi za računanje; stroji 
za izpolnjevanje čekov: 
1) Pisalni stroji, ročni: 

a) pisarniški pisalni stroji, standardni 
b) pisalni stroji, port^able 

2) Pisalni stroji, električni 
3) Pisalni stroji, specialni 

32 84.52 Računski stroji; _ računovodstveni pisalni 
stroji; registrske blagajne, stroji za fran- 
kiranje pošte, stroji za izdajanje kart in 
podobni stroji, ki imajo računske na- 
prave: 
2) Knjigovodstveni stroji: 

a) mehanični 
b) električni 

33 84.53 Stroji za avtomatsko obdelavo podatkov 
in njihove enote: magnetni in optični či- 
talci, stroji, ki devljejo podatke na pod- 
logo v obliki šifre in stroji za obdelavo 
takih podatkov, kateri niso navedeni in 

1  2  3   

ne zajeti v kakšni drugi določbi te tarife: 
1) Stroji za pripravo (vrtanje, preverja- 

nje, reprodukcijo, urejanje itd.) 
2) Stroji za obdelavo (tabelarni,, računski 

ipd.) 
3) Drugi; 

a) električni računski stroji, razen stro- 
jev iz tar. štev. 84.52 

34 85.06 Elektromehanični gospodinjski aparati Z 
vdelanim električnim motorjem; 
1) Sesalniki za prah 
5) Drugo: 

a) stroji za rezanje mesa, slanine, 
kruha, itd. 

b) stroji za stiskanje sadnih sokov 
c) električni domači aparati in pribor, 

drugo 
35 85.12 Pretočni grelniki vode ali grelniki vode 

v rezervoarjih in potapljajoči grelniki; 
električni aparati za ogrevanje tal in 
električni aparati — grelniki za ogrevanje 
prostorov; električni aparati za urejanje las 
(za sušenje, ondulacijo in podobno); elek- 
trični likalniki, elektrotermične gospo- 
dinjske naprave; električni grelni upori, 
razen iz oglja (tar. štev. 85.24); 
1) Električni pretočni grelniki, grelniki z 

rezervoarjem in potapljajoči grelniki: 
a) za gospodinjstvo: 

1) bojlerji 
5) Električni kuhalniki, štedilniki, ražnji, 

pražilniki in podobno za gospodinj- 
stvo: 
a) električni štedilniki 

35 85.14 Mikrofoni in stojala za mikrofone, zvoč- 
niki; avdiofrekvenčna električna ojače- 

' vala; 
4) Nizkofrekvenčna ojačevala 

37 85.15 Radiotelegrafski in radiotelefonski pre- 
nosni in sprejemni aparati; radiooddajni 
in televizijski prenosni in sprejemni apa- 
rati (vštevši tudi sprejemnike z vdelanim 
magnetofonom ali aparati za reprodukcijo 
zvoka) ter televizijske kamere; pomožni 
aparati za radionavigacijo, radarji, in ra- 
rijslu kontrolni aparati za daljavo; 
1) Televizijski sprejemniki, kombinirani z 

gramofonom, radijem ali ne; 
a) sprejemniki; 

1) televizijski sprejemniki 
2) Radijski sprejemniki, kombinirani z 

gramofonom ali ne: 
a) transistorski: 

1) prenosni (portable) 
38 90.03 Okviri za očala, ščipalnike, lornjone, za 

očala s ščitnikom proti prahu in podobno 
ter deli zanje: 
1) Okviri za očala in ščipalnike; 

b) okviri iz drugih materialov 
39 92,11 Gramofoni, diktafoni in drugi aparati za 

snemanje in reprodukcijo zvoka, vštevši 
tudi naprave za obračanje plošč in tra- 
kov z zvočnimi glavami ali brez njih; 
televizijski aparati za snemanje in re- 
produkcijo slike ali zvoka, magnetni: 
1) Gramofoni 
2) Magnetofoni 
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40 94.01 Stoli in drugi sedeži (razen stolov iz tar. 
štev. 94.02), tudi če se dajo spremeniti v 
postelje, in njihovi deli; 
2) Kovinski: 

a) podloženi (blazinjeni) ali prekriti 
b) drugi 

41 94.G3 Drugo pohištvo in njegovi deli; 
1) Stanovanjsko in gostinsko: 

b) kovinsko; 
1) police in stojala ' 

2) Pisarniško; 
b) kovinsko; 

1) police in stojala 
2) drugo 

3) Šolsko; 
b) kovinsko; 

1) police лп stojala 
4) Drugo; 

b) kovinsko; 
2) police in stojala 
3) drugo kovinsko pohištvo 

42 97.04 Predmeti za družabne igre, namizne in 
sejemske družabne igre za odrasle ali otro- 
ke (vštevši tudi biljardne mize in mize 
za kegljanje ter rekvizite za namizni 
tenis); 
5) Drugo; 

d) avtomati za igre (v katere se vrže 
denar) 

43 97.06 Priprave, aparati, potrebščine in rekviziti 
za telovadbo in atletiko ali šport in igre 
na prostem (razen predmetov, ki spadajo 
v tar. štev. 97.04); 
D Teniške žoge 
8) Lesene športne in telovadne potrebščine 

ter drugi športni rekviziti; 
d) žoge za nogomet, hokej, rugby, ko- 
šarko, vaterpolo ipd. 

44 98.03 Nalivna peresa in svinčniki (vštevši tudi 
nalivna peresa in . svinčnike s krogli- 
cami) in druga peresa, držala za 
peresa, držala za svinčnike in podobna 
držala ter patentni svinčniki; deli in op- 
rema zanje, razen iz tar. štev. 98.04 ali 
98.05; 
3) KenMčni svinčniki 

45 98.10 Mehanični in podobni vžigalniki, vštevši 
tudi kemične in električne vžigalnike ter 
deli vžigalnikov, razen kremenov in ste- 
njev; 
1) Iz plemenitih kovin 
2) Drugo; 

a) za cigarete 
■ 2. Soglasje za uvoz blaga, izdano na podlagi tega 
odloka, ne pomeni hkrati pravice do nakupa deviz za 
plačilo tega uvoza. 

Devize za plačilo uvoza blaga, м katero je bilo 
izdano soglasje za uvoz, si zagotavljajo organizacije 
združenega dela po zakonu o deviznem poslovanju 
( Uradni list SFRJ« št. 36/72, 71/72 in 52/73). 

3. Ta odlok se uporablja za uvoz blaga, ki se 
opravi od dneva njegove uveljavitve v poslih, skle- 
njenih in banki prijavljenih do omenjenega dne, v 
katerih uvoz ni bil opravljen, kakor tudi za uvoz v 
poslih, ki se sklenejo in banki prijavijo od omenje- 

jnega dne. 

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

E. p. št. 512. 
Beograd, 30. julija 1974. 

i Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedic s. r. 

731. 

Na podlagi drugega odstavka 37e člena zakona o 
prometu blaga in stroritev s tujino (»Uradni list 
FLRJ« 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 DO- 
LOČITVI IN DELITVI GLOBALNE DEVIZNE KVOTE 
ZA UVOZ BLAGA OSEBNE PORABE, V LETU 1974 

1. V 2. točki odloka o določitvi in delitvi globalne 
devizne kvote za uvoz blaga osebne porabe v letu 1974 
(»Uradni list SFRJ« št. 25/74) se v določbi pod 1) šte- 
vilka; »^13,600.000« nadomesti s številko; »153,600.000«. 

2. Za 11. točko se doda nova lla točka, ki se glasi: 
»lla. Organizacijam združenega dela, ki jim je 

bila po tem odloku z odločbo Zveznega sekretariata 
za trg in cene določena globalna devizna kvota za 
uvoz blaga osebne porabe v letu 1974, se tako dolo- 
čena globalna devizna kvota zmanjša za IS0/«.« 

3. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi 
v »Uradnenl listu SFRJ«. 

E. p. št. 514. 
Beograd, 30. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedie s. r. 

732. 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o 
družbeni kontroli cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/7Ž 
in 35/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOK 

O OBLIKOVANJU TRŽNIH CEN ZA POSAMEZNE 
VRSTE MESA 

1. Cene za sveže telečje meso ter cene za sveže 
junčje meso kakovosti la in I. vrste (baby beef) se, 
oblikujejo po tržnih razmerah. 

2. S telečjim in junčjim rpesom je po 1. točki tega 
odloka mišljeno meso telet ter juncev in junić tiste 
kakovosti in vrste, ki so določene v 1. točki odloka o 
minimalnih odkupnih cenah za živino (»Uradni list 
SFRJ« št. 39/74) v razdelku B pod 1) in pod 2). 

3. Pri prodaji mesa iz 1. točke tega odloka bođo 
zaračunavale organizacije združenega dela maržo v 
absolutnem znesku, ki je veljal na dan 26. novembra 
1971, če ni z veljavnimi predpisi- drugače določeno. 
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4. Organizacije združenega dela, ki na drobno pro- 
dajajo meso iz 1. točke tega odloka, morajo v proda- 
jalnah' in drugih prodajnih enotah vidno označiti ka- 
tegorijo in vrsto tega mesa. 

5. Z denarno kaznijo od 3.000 do 10.000 dinarjev 
se kaznuje za prekršek organizacija združenega dela, 
ki ne spoštuje določbe 4. točke tega odloka. 

Z denarno kaznijo od 1.000 do 3.000 dinarjev se 
kaznuje tudi odgovorna oseba organizacije združenega 
dela, ki stori prekršek iz prvega odstavka te točke. 

6. Z dnem, ko začne veljati ta odlok, nehajo ve- 
ljati določbe dogovora o načinu oblikovanja cen za 
sveže meso v.prodaji na drobno (»Uradni list SFRJ« 
št. 55/73), kolikor se nanašajo na telečje in junčje 
meso; 

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

E. p. št. 513. 
Beograd, 30. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Bžcmal Bijedič s. r. 

733. 

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, 
68/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O DOPOLNITVAH ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO ZA PROIZ- 

VODNJO CEMENTA 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za specifič- 
no opremo za proizvodnjo cementa (»Uradni list SFRJ« 
št. 20/73) se 1. točka dopolni v naslednjem: 

1) pred tar. številko 84.13/3 se dodasta dve novi 
tarifni številki, ki se glasita: 

^40.11/ig Drugi zunanji plašči _ 
Ex. 
Zunanji plašči za prekucnike in 
dumperje, samovozne elevatorske 
skraperje in mehanične lopate — na- 
kladalnike, ki niso zajeti s to odločbo 5 

40.1 l/2g Druge zračnice 
Ex. 
Zračnice za prekucnike in dumper- 
je, samavozne elevatorske skraperje 
in mehanične lopate — nakladalni- 
ke, ki niso zajeti s to odločbo 5"\ 

2) Za tar številko 84.22/5e se dodasta dve novi 
tarifni številki, ki se glasita: 

»84.23/2a Samovozni skraperji 
Ex. 
Šamovozni elevatorski skraperji za 
površinske kope ® 

84.23/3 Eskavatorji, mehanične lopate in 
podobne samovozne naprave 

, Ex. 
Mehanične lopate — nakladalniki, s 
prostornino žlice Sm'1 in več in z 
močjo motorja'250 KM in več 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se 
opravi v letih 1974 in 1975. 

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

E. p, št. 479. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedič s. r. 

734. 

Na podlagi di-ugega 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 DOPOLNITVI ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO, KI SE UPO- 

RABLJA V GOZDARSTVU 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za speci- 
fično opremo, ki se uporablja v gozdarstvu (»Uradni 
list SFRJ« št. 20/73 in 7/74), se dodasta v 1. točki za 
tar. številko 84.23/12 dve novi tarifni številki, ki se 
glasita: 

»84.47/10 Drugi stroji za mehanično predelavo 
lesa 
Ex. ' / 
Stroji za mehanično struganje skorje 
z lesa 5 

84.47/11 Avtomatične linije za predelavo le- 
sa (transferji ipd.) 
Ex. 
Transfeme linije za mehanično stru- 
ganje skorje' z lesa 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se 
opravi v letih 1974 in 1975. 

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

E. p. št. 480. 
Beograd, 25. julija 1974, 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedič s. Г. 
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^ 735. 

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 

737. 

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 ODLOČBO 

O DOPOLNITVAH ОШ.ОСВК O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO ZA PROIZ- 

VODNJO POLIAMIDNIH VLAKEN 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za speci- 
fično opremo v proizvodnji poliamidnih vlaken (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 20/73 in 7/74) se v naslovu odločbe 
in v 1. točki uvodnega stavka v imenovanjih pod »Ex « 
pri tar. številkah,; S4.12/2 in 3, 84.36/1, 84.36/2c, 
84.36/7c, 84.36/8C, 84.36/9 druga alinea, 84.38/2e; 84.40/le, 
85.01/l-b-2, 85.02/4, 85.19/5 in 90.28 za besedo: »polia- 
midnih« dodasta besedi: »in poliolefinskih«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se op- 
ravi v letih 1974 in 1975. 

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

E. p. št. 481. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedio^ s. r. 

736. 

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 DOPOLNITVI ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO, KI SE UPO- 
RABLJA V RUDNIKIH BOKSITA TER PRI PROIZ- 

VODNJI ANOD ZA ELEKTROLIZO ALUMINIJA, 
GLINICE IN ALUMINIJA 

1. V 1. točki odločbe o nižjih carinskih stopnjah za 
specifično opremo, ki se uporablja v rudnikih boksita 
ter pri proizvodnji anod za elektrolizo aluminija, gli- 
nice in aluminija (»Uradni list SFRJ« št. 20/73 in 
7/74), se doda v tar. številki 84.14/4c za prvo alineo 
nova alinea, ki se glasi: 

«— Vertikalne peči na mazut za kontinuirano 
žganje apna, s stalnim vzdrževanjem og- 
ljikovega dioksida od 30/o do 6%, z zmog- 
ljivostjo 80 ton na dan 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se op- 
ravi,v letih 1974 in 1975. 

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

E. p. št. 432. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedić s. r, 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE UPORABLJA V PROIZ- 

VODNJI VODIKOVEGA PEROKSIDA 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarif- 
nih številk oziroma postavk carinske tarife — speci- 
fične opreme, ki se .uporablja v proizvodnji vodikovega 
peroksida, bodo v letih 1974 in 1975 veljale namesto 
carinskih stopenj, ki so predvidene v carinski tarifi 
oziroma v odločbi o ■ nižjih carinskih stopnjah za 
uvoz posameznih proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 
30/73 in 45/73), naslednje carinske stopnje: 

Tarifna 
številka Imenovanje 

Carinska 
stopnja 

84,01/4 Drugi kotli za pridobivanje vodne 
in druge pare 
Ex. 
— Kotli utilizatorji za pridobivanje 

vodne pare za proizvodnjo vodi- 
ka (za parni reforming) 5 

— Kotelske cevi za segrevanje 
gazolina za vgraditev v kotle za 
pridobivanje gazolinskega plina 5 

84.02/4 Druge pomožne naprave za parne 
kotle 
Ex. 
Naprave za kondenziranje pare iz ~ 
procesnih plinskih postrojev za pro- 
izvodnjo vodika 5 

81.10/3 Centrifugalne črpalke 
Ex. 
— Centrifugalne črpalke v izvedbi 

»S« za vnetljive in eksplozivne 
organske kemične snovi 5 

— Centrifugalne črpalke za vodikov 
peroksid 5 

— Centrifugalne črpalke za destili- 
rano vodo 5 

84.10/5 Batne črpalke 
Ex. 
Batne dozirne črpalke 5 

84.11/2 Kompresorji 
Ex. 
— Kompresorji za vodik 5 
— Kompresorji za ogljikov dioksid 5 
— Kompresorji za surovi gazolin s 

tlakom 14 atmosfer in več 5 
— Specialni batni kompresorji s su- 

him hodom za ustvarjanje in- 
strumentalnega zraka — brez olj- 
nih delcev 5 

84.11/5 Druge črpalke idr. 
Ex. 
Pihalniki z zmogljivostjo 3500 m3/h 
in več 5 
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84 13/la Kurišča za peči na tekoča goriva 
Ex. 
Gorilniki za gazolin z zmogljivostjo 
nad 8 kg/h in toplotno močjo 100,000 
kcal/h in več 

84.14/4C Druge industrijske in laboratorijske 
peči, neelcktrične 
Ex. 
Peči za ločevanje gazolina v procesu 
pridobivanja vodika (reforming pe- 
či) brez ovoja in obzidja 

84.17/ld Stroji in naprave za parjenje in su- 
šenje 
Ex. 

' Avtomatične naprave za sušenje in- 
strumentalnega zraka 

84.17/lj Drugi stroji in naprave za obdelova- 
nje materiala, pri katerem se spre- 
minja temperatura 
Ex. 
— Kolone za kemične reakcije v 

proizvodnji vodikovega peroksida 
— Izmen j evalni ki, toplote s cevmi iz 

molibdena, označenega s 15 МОЗ 
po DIN 

— Ploščati izmsnjevalniki toplote iz 
rprjavečega jekla kakovosti po 
DIN 4436 oziroma AISI 316-S-16 

— Naprave za kuhanje lugov za od- 
vajanje ogljikovega dioksida iz 
vodika 

8i.l"/2b Stroji in aparati za filtriranje ali 
čiščenje- tekočin in plinov 
Ex. • 
— Naprave za filtriranje delovne 

zmesi v procesu pridobivanja vo- 
dikovega peroksida 

— Naprave za filtriranje lugov, hi- 
drirnega plina in ogljikovega di- 
oksida v procesu proizvodnje vo- 
dika 

8161/1 Avtomatične pipe in ventili ipd. 
Ex. 
Avtomatične pipe in ventili za pro- 
ces proizvodnje vodika in vodikove- 
ga peroksida 

8S.0!/la-2dd Drugi generatorji in motorji, težki 
nad 1000 kg 
Ex. 
Dieselski električni generatorji za 
takojšnji začetek delovanja 

85.19/5 Razdelilne naprave z vdelanimi apa- 
rati 
Ex. 
Komandne in razdelilne naprave za 
upravljanje naprav za proizvodnjo 
vodika in vodikovega peroksida 

90.24 Instrumenti in- aparati za merjenje, 
kontrolo in avtomatično kontrolo 
pretoka, globine, tlaka ipd. 
Ex. 
Pnevmatični instrumenti in aparati 
za kontrolo procesa proizvodnje vo- 
dika in vodikovega peroksida 

80.25 Instrumenti in aparati za fizikalne 
in kemične analize 

Ex. 
Aparati za preiskovanje plinov v 
procesu proizvodnje vodika in vodi- 
kovega peroksida 5 

90.28 Električni in elektronski instrumenti 
in aparati za merjenje, preverjanje, 
analizo in avtomatično kontrolo 
Ex. 
Električni in elektronski aparati za 
kontrolo procesa proizvodnje vodika 
in vodikovega peroksida ' 5 

2. Nižja carinska stopnja za proizvode iz 1. točke 
te odločbe se bo uporabljala le, če se omenjeni proiz- 
vodi uvozijo v okviru dobav kompletnega postroja za 
proizvodnjo vodikovega peroksida. 

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

E. p. št. 483. 
Beograd, 25, julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

738. 

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 DOPOLNITVI ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPKEMO, KI SE UPO- 

RABLJA V KMETIJSTVU 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za speci- 
fično opremo, ki se uporablja v kmetijstvu (»Uradni 
list ŠFR.T« št. 41/73 in 64/73) se 1. točka dopolni v na- 
slednjem; 

1) za tar. številko 73.22/lb se dodasta dve novi ta- 
rifni številki, ki se glasita: 

»73.23/2 Drugi'kontejnerji iz železne ali jek- 
lene pločevine železnih ali jeklenih 
plošč 
Ex. 
Jekleni kontejnerji za hrambo bio- 
loških snovi pri temperaturi tekoče- 
ga dušika 5 

76.K)/3 Drugi aluminijasti kontejnerji 
Ex. 
Aluminijasti kontejnerji za hrambo 
bioloških snovi pri temperaturi te- 
kočega dušika ' 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se op- 
ravi v letih 1974 in 1975. 

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

E. p. št. 484. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 
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739. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFR.T« 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 

meznih proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 10/73 in 
45/73), naslednje carinske stopnje: 

ODLOČBO 

O DCFOLNITVI ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO ZA PROIZ- 

VODNJO POLIESTRSKIH VLAKEN 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za speci- 
fično opremo za proizvodnjo poliestrskih vlaken (»U- 
radni list SFRJ« št. 20/73) se 1. točka dopolni v na- 
slednjem: 

1) za tar. številko 84.36/9 se doda nova tarifna 
številka ki se glasi: 

»84.37/7b Trikotažni stroji za krožno pletenje 5«; 
2) za tar. številko 85.02/4 se doda nova tarifna šte- 

vilka, ki se glasi: ' 

»85,11/la Peči, grete z uporom (uporovne) 
Ex. 
Peči za odtalitev — čiščenje strjene- 
ga polimera v šobah za izstiskovanje 
poliestrskih vlaken > 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se op- 
ravi v letih 1974 in 1975. 

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

E. p. št. 485. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

Tarifna 
številka 

740. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 84.59/2m 
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 UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE UPORABLJA V PROIZ- 

VODNJI VTEKOCINJENEGA KISIKA 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarifnih 
številk oziroma postavk carinske tarife — specifične 
opreme, ki se uporablja v proizvodnji vtekočinjenega 
kisika, bodo v letih 1974 in 1975 veljale namesto carin- 
skih stopenj, ki so predvidene v carinski tarifi oziroma 
У odločbi o nižjih carinskih stopnjah za uvoz posa- 

Imenovanje 
Carinska 
stopnja 

84.03/4 Drugi generatorji 
Ex. 
Generatorji za proizvodnjo .kisika, z 
zmogljivostjo nad 3500 Nm3/h 5 

84.10/3 Centrifugalne črpalke 
Ex. 
Centrifugalne črpalke za vtekočinje- 
ni kisik, s temperaturo minus 184CC 5 

84.10/5 Batne črpalke 
Ex. 
Batne črpalke za vtekočinjeni kisik, 
s temperaturo minus 1840C 5 

84.11/2 Kompresorji 
Ex. 
Turbokompresorji za komprimiranje 
zraka in dušika z zmogljivostjo nad 
20.000 NmVh 5 

84.15/la Stroji in aparati za ustvarjanje 
nizke temperature (najmanj —15°C) 
Ex. 
Freonske naprave za ustvarjanje 
nizkih temperatur za hlajenje zraka 
ali plinastega argona 5 

84.15/lb Drugi stroji in aparati za ustvar- 
janje nizkih temperatur 
Ex. 
Freonske naprave za ustvarjanje niz- 
kih temperatur za hlajenje zraka ali 
plinastega argona 5 

81.17/lj Drugi stroji in aparati ipd. za obde- 
lovanje materiala, pri katerem se 
spreminja temperatura 
Ex. 
— Rektifikacijske kolone za proiz- 

vodnjo vtekočinjenega kisika 5 
— Naprave Lindejevega — Claudo- 

vega ciklusa za pridobivanje vte- 
kočinjenega zraka 5 

— Izmenjalniki toplote za spremi- 
njanje vtekočinjenega kisika v 
plinasti kisik 5 

Drugi stroji in mehanične naprave 
Ex. 
Naprave za. odvajanje vlage in se- 
grevanje zraka za odmrzovanje; rek- 
tifikacijskih kolon za proizvodnjo 
vtekočinjenega kisika 5 

84.61/1 Avtomatične pipe, ventili ipd. 
Ex. 
Avtomatični ventili za postroje za 
proizvodnjo vtekočinjenega kisika 5 

85.19/5 Razdelilne naprave z vdelanimi apa- 
rati 
Ex. 
Komandne plošče z razdelilnimi na- 
pravami za upravljanje procesa pro- 
izvodnje vtekočinjenega kisika , 5 
Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se uvozijo komandne 

: plošče z razdelilnimi napravami v 
okviru dobav kompletne opreme za 
proizvodnjo vtekočinjenega kisika. 
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80.24 

ne glede na to, ali se uvozijo skupaj 
(hkrati) z omenjeno opremo ali po- 
sebej 
Cisterne 
Ex. 
Cisterne za transport vtekočinjenega 
kisika, s temperaturo minus 1840C 5 
Instrumenti in aparati za merjenje, 
kontrolo in avtomatično kontrolo 
pretoka, globine, tlaka idr. 
Ex. 
Instrumenti in aparati za merjenje 
tlaka, pretoka, temperature idr. v 
procesu proizvodnje vtekočinjenega 
kisika 5 
Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se uvozijo instru- 
menti in aparati iz te tarifne številke 
v okviru dobav kompletne opreme za 
proizvodnjo vtekočinjenega kisika, 
ne glede na to, ali se uvozijo skupaj 
(hkrati) z omenjeno opremo ali po- 
sebej. 
Električni in elektronski instrumen- 
ti in aparati za merjenje, preverja- 
nje, analizo in avtomatično kontrolo 
Ex. 
Instrumenti in aparati za avtoma- 
tično kontrolo in reguliranje delo- 
vanja naprav za proizvodnjo vteko- 
činjenega kisika 5 
Opomba; Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se uvozijo ti instru- 
menti in aparati v okviru dobave 
kompletne opreme za proizvodnjo 
vtekočinjenega kisika, ne glede na 
to, ali se uvozijo skupaj (hkrati) z 
omenjeno opremo ali posebej. 

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

E. p. št. 486. 
Beograd, 25. julija 1974. 

90.28 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 

741. 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 43/66, 5/87, 
54/67, 9'бЗ. 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 DOPOLNITVAH ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO, KI SE UVA- 
ŽA V OKVIRU PROGRAMA MODERNIZACIJE JU- 
GOSLOVANSKEGA TELEGRAFSKEGA IN TELE- 

FONSKEGA PROMETA 

1. V odločbi o nižjih carinskih, stopnjah za speci- 
fično opremo, ki se' uvaža v okviru programa moder- 

nizacije jugoslovanskega telegrafskega in telefonskega 
prometa (»Uradni list SFRJ« št. 20/73), se 1. točka do- 
polni v naslednjem: 

1) pred tar. številko 85.13/lb se dodajo tri nove 
tarifne številke, ki se glasijo: 

»84.53/1 Stroji Za pripravo (vrtanje, prever- 
janje, reprodukcijo, urejanje itd.) 
Ex. 

— Vrtalni stroji papirnatih trakov 10 
— Cjtalci papirnatih trakov 10 
— Previjalniki papirnatih trakov 10 
— Magnetne enote za sprejemanje in 

dajanje signalov centralni enoti 
— procesorju elektronske telefon- 
ske centrale 10 

85,01/2b-l Transformatorji, drugi, težki do 
vštetega 1 kg 
Ex. 
Transformatorska jedra iz permalo- 
ja za elektronske telefonske cen- 
trale 10 

85.01/3 Usmerniki in usmerni aparati 
Ex. 
Enote za napajanje elektronskih te- 
lefonskih central 10«; 

2) v tar. številki 85.13/lc se doda za prvo alineo 
nova alinea, ki se glasi: 

»— Deli za elektronske telefonske 
centrale (kovinska konstrukcija — 
-losilci, omare in drugi elementi za 
povezovanje; komandno-kontrolne 
plošče; mehanično sestavljena oži- 
čena stojala; panelni vložki in spo- 
minski bloki) 10«; 

3) za tar. številko 85.13/4 se doda nova tarifna šte- 
vilka, ki se glasi: 

»85.13/6 Teleprinterji in podobni 
aparati 
Ex. 

električni 

Teleprinterji za elektronske tele- 
fonske centrale 
specialni linijski pisalci za regi- 
striranje obratovanja elektronskih 
telefonskih central 

10 

10«; 

4) za tar. številko 85.15/3h se dodasta dve novi ta- 
rifni številki, ki se glasita: 

»85.18/1 Konstantni (stalni) električni kon- 
denzatorji 
Ex. 
Kondenzatorji za reprodukcijo za e- 
lektronske telefonske centrale 10 

85.19/9a Upori, industrijski za vgraditev 
Ex. 
Industrijski upori za elektronske te- 
lefonske centrale 10«; 

5) v tar. številki 85.19/10 se doda za prvo alineo 
šest novih alinej, ki se glasijo: 

»— Kontakti za elektronske telefon 
ske centrale v steklenih cevkah z 
zaščitno atmosfero 10 
— plošče z vezji za elektronske tele- 

fonske centrale* 10 
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— Releji s kontakti za elektronske 
telefonske centrale v steklenih 
cevkah z zaščitno atmosfero 10 

— Elementi za spajanje tipa letvic 
in konektorjev 10 

— Vtične enote z vezji in vdelanimi 
kontaktnimi elementi 10 

— Minitelefonski releji za elektron- 
ske telefonske centrale 10«;, 

6) za tar. številko 85.19/10 se dodasta dve novi ta- 
rifni številki, ki se glasita: 

»85.21/3 Polprevodniški elementi 
Ex. 
Diode in transistorji za reprodukcijo 
za elektronske telefonske centrale 

85.21/4 Drugo 
Ex. 

10 

. — Integralni tokokrogi za elektron- — 
ske telefonske centrale 10 
— Vtične enote z vezji in vdelanimi 

polprevodniškimi in drugimi ele- 
menti 10«; 

7) za tar. številko 85.22/2c se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»85.23/3 Kabli za telekomunikacijo 
Ex. 
Telekomunikacijski kabli s konek- 
torji za elektronske telefonske cen- 
trale x jO«; 

8) za tar. številko 85.23/4 se doda nova tarifna šte- 
vilka, ki se glasi: 

»85.26/2 Izolirni fitingi iz plastičnega mate- 
riala 
Ex. 
Specialni plastični izolirni kabli za 
navitja za elektronske telefonske 
centrale 10«. 

2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po obja- 
vi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljala pa se bo od- 
1. septembra. 1973. 

E. p. št. 437. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. 

742. 

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 DOPOLNITVAH ODLOČBE O NIŽJIH CARINSKIH 
STOPNJAH ZA SPECIFIČNO OPREMO ZA PROIZ- 
VODNJO VINILKLORIDNEGA MONOMER V — PVC 

V PRAHU 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za spe- 
cifično opremo za proizvodnjo vinilkloridnega mono- 

mera — PVC v prahu (»Uradni, list SFRJ« št. 20/73 
in 7/74) se 1. točka dopolni v naslednjem: 

1) za tar. številko 84.03/4 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»84.10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
— Zobčaste črpalke za transport 

kemikalij, olja in gostih fluidov 5 
— Krilne črpalke za transport te- 

kočega ogljikovega vodika 5«; 
2) v tar. številki 84.10/3 se doda za prvo alineo 

nova alinea, ki se glasi: 
»— Specialne črpalke za transport 

etilendiklorida, inhibitorja, sus- 
penzijskih dodatkov, PVC su- 
spenzije, kondenzatov, alkalij, vi- 
nilklorida, slane vode, lugov, ži- 
vega srebra, vtekočinjenega klo- 
ra, destilacijskih in suspenzijskih 
ostankov za proizvodnjo vinil- 
kloridnega monomera in PVC 5«; 

3) v tar. številki 84.11/2 se dodasta za prvo ali- 
neo dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Večstopenjski centrifugalni kom- 
presorji za zrak in dušik v pro- 
izvodnji vinilkloridnega mono- 
mera . 5 

— Specialni kompresorji v izvedbi 
»S« za korripresijo v proizvodnji 
PVC 5«; 

4) v tar. številki 84.11/4 se doda za prvo alineo 
nova alinea, ki se glasi: 

»— Ventilatorji v proti eksplozijski 
varnostni zaščiti v proizvodnih 
prostorih, skladiščih, silosih in 
posodah v proizvodnji vinilklo- 
ridnega monomera in PVC 5«; 

5) za tar. številko 84.11/4 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»84.11/5 Druge zračne črpalke, vakuumske 
črpalke in zračni ali plinski kom- 
presorji, ventilatorji, pihalniki ipd. 

- Ex. 
Pihalniki ža pnevmatične transport- 
ne sisteme v proizvodnji PVC 5«; 

6) za tar. številko 84.12/2 se dodasta dve novi 
tarifni številki, ki se'glasita: 

»84.15/lb Drugi stroji in aparati za ustvar- 
janje hladu razen gospodinjskih 

. Ex, 
Hladilne naprave za hlajenje pro- 
cesnih plinov, tekočin in kataliza- 
torjev v proizvodnji vinilkloridnega 
monomera in PVC 

84.17/ld Stroji in naprave 
sušenje 
Ex. 

za parjenje in 

— Naprave za sušenje drobcev in 
prahu PVC 5 

— Pnevmatične sušilnice z dvema 
etažama za sušenje PVC prahu 5«; 

7) v tar. številki 84.17/le se dodasta za drugo 
alineo dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Izmenjalniki toplote za ogreva- 
nje, hlajenje in vzdrževanje pro- 
cesne temperature fuidov v pro- 
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cesu proizvodnje vinikloridnega 
monomera in PVC 5 

— Naprave za hlajenje vode v cir- 
kulacijskem sistemu 5«; 

8) za tar. številko 84.17/le se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 
»84.17/Ig Avtomatični stroji za destilacijo in 

evaporizacijo 
Ex. 
Naprave za destilacijo in evaporiza- 
cijo vinilkloridnega monomera, eti- 
lendiklorida, klorovodika in proces- 
nih ostankov vinilklorida 5«; 

9) v tar. številki 84.17/lj se dodajo za drugo ali- 
neo štiri nove alinee, ki se glasijo; 

»_ Avtoklavi (reaktorji) za proiz- 
vodnjo etilenklorida v proizvod- 
nji vinilkloridnega monomera 5 

— Naprave za termično krekifanje 
etilendiklorida 5 

— Avtoklavi (reaktorji) za polime- 
rizacijo v proizvodnji PVC 5 

— Izmenjalniki toplote za ogreva- 
nje in hlajenje PVC in drugih 
ogljikovih vodikov 5«; 

10) za tar. številko 84.17/lj se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»84.18/2a-l Druge industrijske centrifuge za 
tekočine 
Ex. 
— Centrifuge za določanje mole- 

kulske teže pri polimernih mate- 
rialih 5 

— Centrifugalni dekantatorji za 
PVC .suspenzijo 5«; 

11) v tar. številki 84.18/2b se dodasta za drugo 
alineo dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Filtri za zrak in vinilklorid v 
proizvodnji vinilkloridnega mo- 
nomera 5 

— Filtri za napajalne fluide, zrak, 
suspenzi j ske dodatke in PVC v 
proizvodnji PVC 5«; 

12) v tar. številki 84.19/8 se dodasta za prvo ali- 
neo dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Naprave za doziranje inhibitor- 
,'jev in kemikalij v cirkularni si- 

stem hladilne vode in v sistem 
kotelske vode 5«; 

13). za tar. številko 84.19/8 se dodasta dve novi 
tarifni številki, ki se glasita: 

»84.20/1 Tehtnice in aparati za merjenje in 
kontrolo v proizvodnji 
Ex. s 
— Specialne avtomatične tehtnice 

za odmerjanje PVC v prahu in 
aditivov 5 

— Specialne avtomatične tehtnice za 
merjenje vstopnega vinilklorid- 
nega monomera in pridobljenega 
PVC 5 

с1.22/3а Žerjavi z nosilnostjo do 50 ton 
Ex. 
Specialni žerjavi s pogonom na 
komprimirani zrak za strego pro- 

^ cesni 6premi v proizvodnji vinilklo- 
ridnega monomera in PVC 5«; 

14)V tar. številki 84.22/5e se dodasta za prvo alineo 
dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Specialne naprave za nakladanje 
in razkladanje vinilkloridnega 
monomera in vtekočinjenega 
ogljikovega vodika 5 

— Pnevmatični transportni sistemi 
za transport drobcev in prahu v 
proizvodnji PVC 5«; 

15) v tar. številki 84.59/2m se doda za četrto ali- 
neo šest novih alinej, ki se glasijo: 

»— Naprave za pripravljanje in skla- 
diščenje katalizatorjev za poli- 
merizacijo vinilkloridnega mo- 
nomera 5 

— Specialni mešalniki in linije za 
mešanje in homogeniziranje PVC 
prahu in drobcev 5 

— Magnetno-vibracijska sita za 
presevanje in klasificiranje PVC 
prahu 5 

— Mešalniki za homogeniziranje 
PVC suspenzi je, suspenzijskih 
dodatkov in drugih pomožnih 
fluidov v polimerizaciji PVC 5 

— Stiskalnice za oblikovanje vzor- 
cev PVC za spremljanje procesa 
proizvodnje 5 

— Vibracijska in rotacijska sita za 
presevanje ш klasificiranje PVC 
drobcev v proizvodnji PVC 5:<; 

16) v tar. številki 84.61/1 se dodasta za prvo ali- 
neo dve novi alinei, ki se glasita; 

»— Avtomatični ventili za regulira- 
nje polimerizacije vinilkloridne- 
ga monomera, etilendiklorida in 
drugih pomožnih fluidov 5 

— Avtomatični ventili za regulira- 
nje polimerizacije PVC suspenzi- 
je, PVC, etilendiklorida in dru- 
gih pomožnih fluidov 5:<; 

17) v tar. številki 84.61/2 se doda za prvo alineo 
nova alinea, ki se glasi: 

— Ventili in pipe v izvedbi »S« za 
reguliranje polimerizacije vinil- 
kloridnega monomera, PVC su- 
spenzije, PVC, etilendiklorida in 
drugih pomožnih fluidov 5«; 

18) za tar. številko 84.61/2 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 
»85.02/1 in 2 Elektromagnetni in trajni magneti 

Ex. 
Magneti za izločanje kovinskih del- 
cev iz PVC prahu 5<!'> 

19) za tar. številko 85.19/5 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; 
»90.22/3 Drugi stroji in aparati za mehanič- 

no preizkušanje trdote idr. 
Ex. 
Naprave za preizkušanje mehanič- 
nih in visokoelastičnih lastnosti 
PVC 5«. 

2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se 
opravi v letih 1974 in 1975. 4 
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3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 488. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik; 
Džemal Bijedic s. r. 

743. 

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, 84.16/1 
58/71, 63/72 in 71/72) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE UPORABLJA ZA KLOR- 

ALKALNO ELEKTROLIZO 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarif- 
nih številk oziroma postavk carinske tarife — speci- 
fične opreme za kloralkalno elektrolizo bodo v letih 
1974 in 1975 veljale namesto carinskih stopenj, ki so 
predvidene v carinski tarifi oziroma v odločbi o niž- 
jih carinskih stopnjah za uvoz posameznih proizvodov 
(»Uradni list SFRJ« št. 10/73 in 45/73), naslednje ca- 
rinske, stopnje: , 

Tarifna 
številka Imenovanje 

Carinska 
stopnja 

84.10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
— Žobčaste črpalke za transport 

kemikalij, olja in gostih fluidov 
— Krilne črpalke za transport vte- 

kočinjenih ogljikovodikov 
84.10/3 Centrifugalne črpalke 

Ex. 
Specialne črpalke za transport slane 
vode, lugov, živega srebra, vtekoči- 
njenega klora in drugih kemikalij 

84.10/5 Batne črpalke 
Ex. 
Specialne črpalke za doziranje ke- 
mikalij pri pripravi elektrolita 

84.11/2 Kompresorji 
Ex 
— Specialni kompresorji za kom- 

primiranje vodika 
— Specialni centrifugalni kotnpre- 

sorji za plinasti klor 
84.11/4 Ventilatorji 

Ex. 
— Ventilatorji v protieksplozijski 

varnostni zaščiti v proizvodnih 
prostorih, skladiščih, silosih in 
posodah v proizvodnji klora 

— Specialni ventilatorji za vsesa- 
vanje klora v sintezni peči 5 

84.11/5 Druge črpalke, pihalniki ipd. 
Ex. 
Specialni pihalniki za transport vo- 
dika 5 

84.15/lb Drugi stroji in aparati za ustvarja- 
nje hladu, razen gospodinjskih 
Ex. 
Naprave za hlajenje vode v proiz- 
vodnji hipoklorita 5 

Kalandri 
Ex. 
Kalandri za kontrolo homogenosti 
plastičnih mas 5 

84.17/lb Stroji in naprave za prečiščevanje 
Ex. 
Naprave za prečiščevanje raztopine 
natrijevega klorida 5 

84.17/ld Stroji in naprave za parjenje in 
sušenje 
Ex. 
Naprave za sušenje klora 5 

84.17/le Stroji in naprave za hlajenje mate- 
riala 
Ex. 

. Hladilne naprave za ustvarjanje 
kapljic klora v proizvodnji klora 5 

84.17/lj Drugi stroji in naprave 
Ex. 
— Absorberji (reaktorji) za proiz- 

vodnjo natrijevega hipoklorita 5 
— Rezervoarji s termičnim gretjem 

za skladiščenje luga 5 
— Izmenjevalniki toplote s titanski- 

mi cevmi in cevmi iz iegiranega 
jekla za hlajenje raztopin natri- 
jevega klorida, vodika, klora, na- 
trijevega hipoklorita, solne kis- 
line in luga 5 

84,lB/2b Stroji in naprave za filtriranje ali 
čiščenje tekočin in plinov 
Ex. 
— Specialni filtri za čiščenje razto- 

pine natrijevega klorida 5 
— Specialni filtri za čiščenje luga 5 
— Specialni poliestrski filtri za fil- 

triranje klora 5 
— Naprave (tračna rotacijska sita) 

za fino čiščenje vode 5 
• ' 

84.20/1 Tehtnice in aparati za merjenje in 
kontrolo v proizvodnji 
Ex. 
Specialne tehtnice za merjenje luga, 
solne kisline in natrijevega hipoklo- 
rita 5 

84.22/5a Transporterji z gumijastim ali jek- 
lenim trakom, ki se premika na la- 
sten pogon 
Ex, 
Specialni transporterji za transport 
natrijevega klorida . 5 
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84.61/1 Avtomatične pipe, ventili idr. 
Ex. 
— Avtomatični ventili za regulira- 

nje procesa proizvodnje solne 
kisline, natrijevega hipoklorita, 
klora in za pripravljanje raztopi- 
ne natrijevega klorida 5 

— Avtomatični varnostni' ventili za 
vzdrževanje tlaka v ceveh in v * 
posodah v obratih petrokemij- 
skega kompleksa 5 

84.61/2, Druge pipe. ventili idr. 
Ex. 
Specialno konstruirani ventili in pi- 
pe v proizvodnji klora 5 

84.64 Tesnila in podobne spojke 
Ex. 
Kovinsko-azbestna, kovinsko-plas- 
tična in kovinska tesnila (membra- 
ne) za vzdrževanje priključnih tla- 
kov v ceveh in posodah v obratih 
petrokemijskega kompleksa 5 

85.23/2 Kabli za prenos moči 
Ex, 
Specialni kabli, konstruirani za do- 

. ločeno odpornost in delovno tempe- 
raturo, za povezovanje instrumentov 
v obratih petrokemijskega kom- 
pleksa 5 

8" 23/4 Koaksialni kabli 
Ex. 
Specialni kabli, konstruirani za do- 
Icieno odpornost in delovno tempe- 
raturo, za povezovanje instrumen- 
tov v obratih petrokemijskega kom- 
pleksa 5 

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

/E. p. št. 489. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

744. , - • _ , 

Na podlagi drugega odstavka 20. člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/65, 49/66, 5/67, 
54/67, 9/68, 22/08, 30/68. 17'60, 27/69, 52/69", 22/70, 25/70, 
58/71, 63/72 in 71/72) izceja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE -UPORABLJA V PROIZ- 
VODNJI PROIZVODOV NA BAZI KLORALKALNIH 
ELEKTROLIZ TER POLIMERIZACIJE IN KOPOLI- 
MERIZACIJE NA BAZI PROPILENA, ETILENOKSI- 

DA IN PROPILENOKSIDA 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarifnih 
številk oziroma postavk carinske tarife — specifične 
opreme, ki se uporablja v proizvodnji proizvodov na 

bazi kloralkalnih elektroliz ter polimerizacije in kopo- 
limerizacije na bazi propilena, etilenoksida in propile- 
noksida, bodo v letih 1974 in 1975 veljale namesto ca- 
rinskih stopenj, ki so predvidene v carinski tarifi ozi- 
roma v odločbi o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
posameznih proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 10/73 in 
45/73), naslednje carinske stopnje: 

Tarifna 
številka 

Predsednik: 
Džcr.ial Bijedić s. r. 

Imenovanje 
Carinska 
stopnja 

84.10/3 Centrifugalne črpalke 
Ex. 
— Centrifugalne črpalke iz titana 5 
— Centrifugalne črpalke iz specialno 

legiranega plemenitega jekla 5 
— Centrifugalne črpalke specialne 

izdelave za agresivne vnetljive in 
eksplozivne tekočine in suspenzije 5 

84.10/4 Reaktivne črpalke 
Ex. 
Reaktivne črpalke (ejektorski- vaku- 
umski sistem) za izparjanje vode iz 
poliola 5 

84.10/7 Druge črpalke 
Ex. 
— Črpalke za doziranje reaktiva 5 
— Črpalke za kroženje živega sre- 

bra v elektroliznih celicah 5 

84.11/lb Vakuumske črpalke 
Ex. 
Vakuumske črpalke za transport pro- 
pilenoksida 5 

84.11/2 Kompresorji 
Ex. 
— Večstopenjski kompresorji za pri- 

dobivanje vtekočinjenega zraka, 
klora in vtekočinjenega propilen- 
oksida 5 

— Kompresorji ža pretakanje vteko- 
činjenih plinov 5 

— Vijačni kompresorji za transport 
propilenoksida 5 

84.11/4 Ventilatorji 
Ex.' 
— Ventilatorji za hladilne stolpe za- 

prtega! sistema, dekarbonizirane 
vode za hlajenje, odporni proti 
kloriranim snovem 5 

— Ventilatorji za recirkulacijo zraka 
v izvedbi »S«, izdelani in prevle- 
čeni s fiber steklom (fiberglas) . 5 

84.11/5 Druge zračne črpalke idr. 
Ex. 
Pihalniki za transport vodika 5 

84.17/lb Stroji in naprave za prečiščevanje 
Ex. 
Naprave za čiščenje raztopine_natri- 
jevega klorida (soli) od klora 5 

84.17/le Stroji in naprave za hlajenje mate- 
riala 
Ex. 
— Izmenjalniki toplote za hlajenje 

vodika, klora, koncentrirane žvep- 
lene kisline in natrijevega hidro- 
ksida 5 

/ 
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— Izmenjalniki toplote v proizvodnji 
poliola, natrijevega klorata in kal- 
cijevega hipoklorata z več kot 
70<Vo aktivnega klora (kaporit) 5 

84.17/lg Avtomatični stroji za destilacijo in 
evaporizacijo 
Ex. 
— Naprave za destilacijo in rekti- 

fikacijo propilenoksida 5 
— Naprave za destilacijo vtekočinje- 

nega zraka za pridobivanje du- 
šika 5 

— Naprave za destilacijo živega 
srebra 5 

— Naprave za evaporizacijo nasičene 
slane vode z barometrskim kon- 
denzatorjem za pridobivanje trd- 
nega natrijevega klorida in natri- 
jevega klorata 5 

84.17/1 j Drugi stroji in naprave za obdelova- 
nje materiala, pri katerem se spre- 
minja temperatura 
Ex. , 
— Izmenjalniki toplote za segreva- 

nje raztopine natrijevega klorida 
(soli) 5 

— Naprave za sušenje klora 5 
— Naprave za sušenje natrijevega 

klorata 5 
— Naprave za kristaliziranje natrije- 

vega klorata 5 
— Naprave za sušenje zraka za 

pnevmatične instrumente 5 
— Naprave Linde-Clandovega cik- 

lusa za pridobivanje vtekočinje- 
nega zraka in proizvodnjo dušika 5 

84.18/2a-l Industrijske centrifuge za tekočine 
Ex. 
Centrifuge za odvajanje natrijevega 
klorida, natrijevega klorata in kalci- 
jevega hipoklorata z več kot 700/o 
aktivnega klora (kaporit) 5 

84.18/2b Stroji in naprave za filtriranje in 
čiščenje tekočin in plinov 
Ex. 
— Naprave za filtriranje elektroliz- 

ne soli in klora, izdelane iz PVC 
in titana 5 

— Naprave za dekantacijo — čišče- 
nje soli 5 

— Naprave za filtriranje raztopine 
natrijevega klorida (soli) 5 

— Naprave za čiščenje raztopine na- 
trijevega klorida (soli) z vakuum- 
skim odvajanjem klora 5 

— Deklorinatorji cevastega tipa za 
propilenoksid 5 

— Zračni deklorinatorji z Raschigo- 
vimi obroči za odvajanje klora iz 
povratnega elektrolita 5 

— Sesalni oljni filtri za čiščenje zra- 
ka od prahu in agresivnih plinov, 
za pridobivanje dušika 5 

— Filtri za čiščenje zraka za instru- 
mentacijo, hermentizacijo in čišče- 
nje v hali celic in komandni dvo- 
rani za elektrolizo 5 

— Kandela filtri za klor 
— Filtri za čiščenje elektrolita v 

proizvodnji klorata 
^ — Skruberji za čiščenje odpadnih a- 

gresivnih plinov in zraka 
— Naprave za odvajanje tekočine iz 

plina pri elektrolizi klora 
— Naprave za čiščenje plinastega 

propilenoksida 
84.19/2 Stroji za pakiranje in zavijanje bla- 

ga 
Ex. 
Stroji za pakiranje natrijevega klo- 
rata in kalcijevega, hipoklorita z več 
kot 70% klora (kaporit) 

84.19/8 Stroji za doziranje in pakiranje 
Ex. 
Naprave za odmerjanje in polnjenje 
vreč z natrijevim kloratom 

84.20/1 Tehtnice in aparati za merjenje in 
kontrolo v proizvodnji 
Ex. 
— Avtomatične tehtnice za doziranje 
— Elektromagnetne tehtnice 
— Tenzorske tehtnice 
— Kapacitivne tehtnice 

84.22/5a Transporterji z gumijastim ali jekle- 
nim trakom, ki se premika, na lasten 
pogon 
Ex. 
Transporterji za transport kemičnih 
proizvodov 

84.22/5d Samostojne dvigalne naprave, pre- 
mične 
Ex. 
Samovozne dvigalne naprave za pre- 
našanje in odlaganje grafitnih anod, 
svečic in pokrovov celic 

84.22/5e Drugi stroji in aparati za dviganje, 
manipulacijo ipd. 
Ex. 
— Elevatorji, prevlečeni z epoksidno 

smolo za transport kalcijevega 
hipoklorita z več kot 700/o klora 
(kaporit) 

— Pnevmatični transporterji za apno 
84.45/2a-l Univerzalne in produkcijske struž- 

nice z višino konic do 350 mm 
Ex. 
Univerzalne stružnice za obdelovanje 
vhodnih in izhodnih glav celic 

84.46/5 Drugi stroji za obdelovanje kamna, 
keramike, betona ipd. 
Ex. 
Žage za rezanje grafitnih plošč in 
palic 

84.56/5 Stroji in naprave za proizvodnjo 
gradbenega materiala 
Ex. 
Drobilniki za apno 

84.56/7 Drugi stroji za sortiranje, preseva- 
nje, separacijo ipd. 
Ex. 
— Klasifikatorji kaporita 
— Specialni mešalniki za mešanje 

surovin, vmesnih proizvodov in 
odpadnih suspenzij ter raztopin 
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84,59/2m 

81.61/1 

84.61/2 

85.01/2b-4 

85.01/3 

85.11/la 

Drugi stroji in mehanične priprave 
Ex. 
— Naprave za aktiviranje bunkerja 

volumetrični dozerji za silose 5 
— Elcktrolizne celice z živosrebro- 

vimi katodami, grafitnimi anoda- 
mi, grafitnim polnilom, dekom- 
pozerji ' 5 

— Elektrolizne celice za proizvodnjo 
natrijevega klorata s titanskimi 
anodami in odklopniki 5 

— Naprave za gašenje apna z mešal- 
niki za proizvodnjo propilenoksida 5 

— Reaktorji za proizvodnjo kalcije- 
vega hipoklorita z več kot 70'/o 
aktivnega klora (kaporit), propi- 
lenoksida, poliola in natrijevega 
klorata 5 

— Specialni mešalniki za mešanje 
tekočin in suspenzij v proizvodnji 
natrijevega klorata, propilenoksi- 
da, poliola, kalcijevega hipoklorita 
z več kot 70'Vo aktivnega klora 
(kaporit) in natrijevega hipoklo- , 
rila 5 

— Stiskalnice za obdelovanje grafit- 
nih .anod 5 

— Stiskalnice za zabijanje anodnih 
palic v anodno ploščo 5 

— Naprave za absorpcijo klora v 
proizvodnji hipoklorita 5 

— Naprave za proizvodnjo solne ki- 
' sline s sintezo vodika in klora 5 

/ , 
Avtomatične pipe, ventili ipd. 
Ex. 
Avtomatični ventili v proizvodnji 
propilenoksida, kalcijevega hipoklo- 
rita z več kot 70'Vo klora (kaporit). 
natrijevega klofata, poliola in solne 
kisline - 3 

Druge pipe, ventili ipd. 
Ex. 
Drugi ventili in pipe za proizvodnje 
kalcijevega hipoklorita z več kot "O"/« 
klora (kaporit), natrijevega klorata, 
propilenoksida, poliola in solne kisli- 
ne 5 

Drugi transformatorji, težki nad 
1000 kg 
Ex. 
Vhodni transformatorji za usmerne 
postroje 35/6/0.4 kV 5 

Usmerniki in usmerni aparati 
Ex. 
Silicijski usmerniki z usmernim 
transformatorjem za proizvodnjo klo- 
ra in natrijevega klorata 5 
Peči, grete z uporom (uporovne) 
Ex. 
Laboratorijske peči za žarjenje in su- 
šenje natrijevega klorata in kalcije- 
vega hipoklorata z več kot 700/o klora 
(kaporit) 5 

85.11/3 Električni stroji in aparati za varje- 
nje, spajkanje in spajanje 
Ex. 
— Aparati za varjenje delov iz pla- 

stične mase ~ a 
— Aparati za varjenje kovin z inert- 

nim plinom 5 

85.19/5 Razdelilne naprave v vgrajenimi a- 
parati 
Ex. 
Komandno-kontrolne plošče za vo- 
denje, kontrolo in korekcijo procesa 
proizvodnje v kloralkalnem kom- 
pleksu ' 5 

85.23/7 Drugi izolirani električni vodniki 
Ex. 
Izolirani električni vodniki v obliki 
tirnic in kablov iz čistega bakra ali 
aluminija za povezovanje elektroliz- 
nih celic z izparilniki 5 

"9.15 Tehtnice z občutljivostjo 5 centigra- 
mov ali manj, z utežmi ali brez njih 
Ex. 
Laboratorijske analitične tehtnice za 
kontrolo proizvodov v procesu proiz- 
vodnje 5 

90.24 Instrumenti in aparati za merjenje, 
kontrolo in avtomatično kontrolo 
pretoka, globine, tlaka idr. 
Ex. 
Merilni instrumenti za kontrolo pre- 
toka in nivoja tekočin in plinov, PH 
vrednosti ter analizo plinov 5 

90.25 Instrumenti in aparati za fizikalne in 
kemične analize 
Ex. 
Fotoelektrični kolorimetri 5 

90.28 Električni in elektronski instrumenti 
in aparati za merjenje, preverjanje, 
analizo in avtomatično kontrolo 
Ex. 
— Naprave za merjenje, preverjanje, 

analizo in avtomatično kontrolo 
procesa proizvodnje v kloralkal- 
nem kompleksu 5 

— Naprave za merjenje in uravna- 
vanje napetosti (razdalje) med e- 
lektrodami v elektroliznih celicah 5 

2. Nižja carinska stopnja za proizvode iz 1. točke 
te odločbe Velja le, kadar se uvozijo proizvodi v okvi- 
ru dobave kompletne opreme za proizvodnjo proizvo- 
dov na bazi kloralkalnih elektroliz ter polimerizacije 
in kopolimerizacije na bazi propilena, etilenoksida in 
propilenoksida. 

3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po ob- 
javfv »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 490. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemai Bijedič s, r. 
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Na podlagi drugega odstavka 20. Иепа 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 Zvfezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE UPORABLJA PRI PRO- 
IZVODNJI FURNIRJA IN NEOPLEMENITENIH IN 
OPLEMENITENIH LESNIH PLOSC (LESONITNIH 
PLOSC, IVERNIH PLOŠČ, PANELK IN VEZANIH 

PLOSC) 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarif- 
nih številk oziroma postavk carinske tarife — speci- 
fične opreme, ki se uporablja pri proizvodnji furnirja 
ter neoplemenitenih in oplemenitenih lesnih plošč (le- 
sonitnih plošč, ivernih plošč, paneJk in vezanih plošč) 
bodo v letih 1974 in 1975 veljale namesto carinskin 
stopenj, predvidenih v carinski tarifi oziroma odločbi 
o nižjih carinskih stopnjah za uvoz posameznih proiz- 
vodov (»Uradni list SFRJ« št. 10/73 in 45/73), nas- 
lednje carinske stopnje: 

Tarifna 
številka 

Imenovanje Carinska 
stopnja 

84.10/1 

84.10/2 

84.10/3 

84.10/5 

84.11/lb 

84.11/2 

Črpalke z izmeničnim škropljenjem 
Ex. 
Naprave — membranske črpalke za 
doziranje veznih in drugih sredstev 
v lesno pulpo 5 

Rotacijske črpalke 
Ex. 
Polžaste črpalke za transport lesne 
pulpe, odporne proti agresivnim ke- 
mičnim snovem 5 

f 
Centrifugalne črpalke 
Ex. 
Centrifugalne črpalke za transport 
lesne pulpe, odporne proti agresiv- 
nim kemičnim sirovem 5 

Batne črpalke 
Ex. 
— Batne črpalke za transport vrelih 

medijev (olja in vode) s tempera- 
turo I50oC in več pod tlakom 16 
atmosfer in več 5 

— Batne črpalke za tlake nad 200 
atmosfer 5 

Vakuumske črpalke 
Ex. 
•— Naprave vakuumske črpalke za 

doziranje komponent pri priprav- 
ljanju lepila 5 

— Vakuumske črpalke za odsesava- 
nje vode iz lesonitne preproge 5 

Kompresorji 
Ex. 
Kempresorji za polnjenje hidrofora 
za tlake nad 200 atmosfer 5 

84.11/4 Ventilatorji 
Ex. 
Ventilatorji za pnevmatični transport 
iverja z zmogljivostjo 10.000 m3 

in več 5 

84.14/4c Druge industrijske in laboratorijske 
peči, neclektrične 
Ex. 
Naprave za žganje premaznih sred- 
stev nanesenih na lesne plošče 5 

£4.16/1 Kalandri 
Ex. 
Naprave za nanašanje poliestrskih 
lakov na iverne plošče z valjanjem 
(oplemenitenje ivornih plošč) 5 

84.17/lf-2 Drugi stroji za sušenje lesa 
Ex. 
— Naprave za kontinuirano sušenje 

iverja 5 
— Naprave za kontinuirano sušenje 

furnirja 5 
— Naprave za stabiliziranje lesonit- 

nih plošč po Stiskanju 5 

84.18/2b Stroji in naprave za filtriranje in 
čiščenje tekočin in plinov 
ЕхГ" 
Naprave za izločanje lesnih vlakenc 
iz odplak s filtriranjem 5 

84.19/9 Drugi stroji in aparati 
• Ex, 

Avtomatični stroji za vezanje fur- 
nirskih paketov 5 

84.20/1 _ Tehtnice in aparati za merjenje in 
kontrolo v proizvodnji 
Ex. 
— Avtomatične kontaktne tehtnice 

za doziranje iverja v naprave za 
mešanje (homogeni žira nje) iverja 
in lepila 6 

— Avtomatične elektronske tehtnice 
za merjenje izrezanih delov obli- 
kovanih ivernih pogač in izstis- 
njenih ivernih plošč 5 

84.21/3 Drugi aparati za razne namene, ki s 
črpalkami razpršujejo tekočino 
Ex. 
Naprave za nanašanje premaznih 
sredstev na lesne plošče z razprše- 
vanjem 5 

84.22/5e Drugi stroji in aparati za dviganje, 
manipulacijo, nakladanje, razklada- 
nje idr. 
Ex. 
— Naprave za enakomerno podaja- 

nje iverja iz bunkerja na trans- 
porterje — podajalniki б 

—1 Vibracijski podajalniki iverja iz 
bunkerja' v naprave za drobljenje 
iverja z rezanjem in mletjem 5 
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4— Stroji za dviganje hlodov, zajet- 
nega lesa in lesnih odpadkov s hi- 
dravličnimi prijemalkami 5 

— Avtomatični stroji, ki furnir po- 
dajajo v stroje za luščenje in re- 
zanje ter v naprave za kontinui- 
rano sušenje in ga jemljejo iz njih 5 

— Naprave za podajanje in sklada- 
nje furnirja na sredico panelke 5 

— Naprave za dviganje in obrača- 
nje panelk za vizualno kontrolo 
njihove kakovosti in izločanje de- 
fektnih plošč od brezHibnih S 

— Naprave za sortiranje po dolžini 
razžaganih delov hlodov • 5 

— Specialne naprave za manipulira- 
nje in skladiščenje zvitkov mo- 
krega furnirja 5 

— Avtomatične naprave za sklada- 
nje furnirskih listov na palete 5 

— Naprave za oblikovanje vezanih 
plošč z zlaganjem furnirskih lis- 
tov 5 

— Naprave za podajanje lesnega 
materiala v stroje za rezanje lesa 
v odrezke in iverje 5 

84.31/3 Drugi stroji za izdelovanje ali dovr- 
ševanje celulozne mase, papirja ali 
kartona 
Ex. 
— Stroji za rezanje lesa v odrezke in 

iverje 5 
— Stroji za drobljenje iverja z reza- 

njem in mletjem 5 
— Naprave za presevanje in sorti- 

ranje odrezkov, iverja in žagovine 5 

84.40/lj Drugi stroji in naprave 
Ex 
Stroji za kontinuirano stiskanje les- 
nih plošč in furnirja 5 

84.45/2c-4 Specialni brusilniki 
Ex 
— Specialni brusilniki za ostrenje 

nožev za rezanje lesa v iverje z 
magnetno pritrditvijo nožev med 
brušenjem 5 

— Specialni avtomatični brusilniki 
za ostrenje nožev za stroje za 
luščenje in rezanje furnirja z 
minimalno delovno dolžino 
2.500 mm 5 

84.47/6 Stroji za rezkanje lesa 
Ex. 
Stroji za žlebljenje lesnih plošč z 
rezkanjem 

84.47/7 Stroji za brušenje lesa 
Ex. 
— Stroji za brušenje ivernih plošč 
— Kontaktni tračni brusilniki 

84.47/8 2age za les 
Ex. 
— Specialni avtomatični stroji za 

izrezovanje — rezanje lesnih 
plošč v določene oblike 

— Žage z več listi za razžagovanje 
žaganega lesa v letvice za panelke 

— Specialne avtomatične- naprave 
(žage) za obrezovanje lesnih plošč 

— Specialne avtomatične nepremič- 
ne verižne žage za žaganje hlodov 
na določene dolžine z napravami 
za vpenjanje in pomikanje hlo- 
dov med žaganjem 

84.47/10 Drugi stroji za mehanično predelavo 
lesa 
Ex, 
— Stroji za luščenje furnirja — lu- 

ščilniki 
— Stroji za rezanje furnirja 
— Avtomatične škarje za rezanje 

furnirja 
— Naprave za popravljanje defekt- 

nih panelnih in vezanih plošč 
— Stroji za luščenje lubja s hlodov 
— Stroj i za obdelavo robov furnir- 

ja za spajanje 
— Stroji za izrezovanje grč iz listov 

furnirja za vstavljanje skroje- 
nih delov furnirja v te odprtine 

— Stroji za kotno rezanje in čelno 
spajanje furnirskih listov in ve- 
zanih plošč 

— Naprave za perforiranje , lesonit- 
nih plošč s stiskanjem 

84.48/1 Deli in pribor, ki so izključno ali v 
glavnem namenjeni za lesnoobdelo- 
valne stroje iz tar. številke 84.47, 
ki so zajeti s to odločbo 

84.59/2i Transferne linije za barvanje 
Ex. 
Transferne linije za barvanje lesnih 
plošč 

84.59/2m Drugi stroji in mehanične naprave 
Ex. 
— Naprave za mešanje (homogenizi- 

ranje) iverja in lepila 
— Naprave za mešanje (homogenizi- 

ranje) lepila 
— Naprave za nasipavanje iverja — 

oblikovanje v iverne pogače (na- 
sipovalne postaje) 

— Naprave za kontinuirano pred- 
stiskanje oblikovane iverne po- 
gače 

— Naprave za rezanje oblikovanih 
premikajočih se ivernih pogač 

— Naprave za stiskanje oblikovanih 
ivernih pogač • 
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— Rotacijske naprave za stabilizira- 
nje izstisnjenih i vernih plošč 5 

— Stroji za čiščenje — krtačenje 
ivernih plošč 5 

— Naprave za oblepljanje (opleme- 
nitenje) lesnih plošč s specialnimi 
materiali (furnirjem, dekorativ- 
nim papirjem, dekorativnimi pla- 
stičnimi laminati ipd.) s stiska- 
njem 5 

— Naprave za nanašanje (opleme- 
nitenje) poliestrskih lakov na 
lesne plošče po sistemu zavese 5 

— Stroji za stiskanje (likanje) fur- 
nirja 5 

— Naprave za sestavljanje letvic — 
oblikovahje sredice za panelke 5 

— Naprave za nanašanje lepila na 
sredico panelk in na furnir 5 

— Naprave za stiskanje panelk in 
vezanih plošč 5 

— Naprave za pripravljanje lepila 
z mešanjem 5 

— Naprave za navijanje in odvija- 
nje zvitkov mokrega furnirja 5 

— Stroji za vzdolžno spajanje fur- 
nirskih listov 5 

— Naprave za pranje odrezkov 5 
— Naprave za mešanje lesne pulpe 

za homogeniziranje (vzdrževanje 
koncentracije) 5 

— Naprave za oblikovanje lesonitne 
preproge 5 

— Stiskalnice za stiskanje lesonit- 
nih plošč - 5 

— Naprave za impregniranje leso- 
nitnih plošč 5 

— Naprave za vlaženje lesonitnih 
plošč z valjanjem 5 

— Naprave za nanašanje premaznih 
sredstev na lesne plošče 5 

85.02/1 Elektromagneti 
Ex. 
Elektromagneti za odstranjanje ko- 
vinskih predmetov iz odrezkov in 
iverja 5 

85.11/ld Druge industrijske in laboratorijske 
peči 
Ex. 
Naprave za žganje premaznih sred- 
stev nanesenih na lesne plošče 5 

90.22/3 Drugi stroji in aparati za mehanično 
preizkušanje trdote, moči, zgoščeno- 
sti, prožnosti ipd. 
Ex. 
Stroji in aparati za preizkušanje les- 
nih plošč 5 

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

E. p. št. 491. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Na podlagi drugega odstavka 20 člena zakona o 
carinski tarifi (»Uradni list SFRJ« št. 34/35, 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 UVOZ SPE- 
CIFIČNE OPREME, KI SE UPORABLJA V PROIZ- 
VODNJI LESOVINE, POLCELULOZE IN CELULOZE 
TER NJIHOVI PRIMARNI PREDELAVI — IZDELA- 

VI OVOJNEGA IN EMBALAŽNEGA PAPIRJA 

1. Za uvoz proizvodov iz spodaj navedenih tarifnih 
številk oziroma postavk carinske tarife — specifične 
opreme za proizvodnjo lesovine, polceluloze in celuloze 
in njihovo primarno predelavo — izdelavo ovojnega in 
embalažnega papirja bodo v letih 1974 in 1975 veljale 
namesto carinskih stopenj, predvidenih v carinski' ta- 
rifi oziroma v odločbi o nižjih cafinskih stopnjah za 
uvoz posameznih proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 
10/73 in 45/73), naslednje carinske stopnje: 

Tarifna 
številka Imenovanje 

Carinska 
stopnja 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. r. 

84.01/4 Drugi kotli za pridobivanje vodne ali 
druge pare 
Ex. 
Kotli za pridobivanje industrijske 
vodne pare, ki se kurijo s plinom 
ali kurilnim oljem, z zmogljivostjo 
115 t pare na uro in maksimalnim 
pritiskom pare do 84 atmosfer 5 

fe4.05/2a Industrijski turbinski parni stroji 
na vodno ali drugo paro brez vdela- 
nih kotlov 
Ex. 
Parna turbina z dvema odjemoma in 
eno kondenzacijo, z močjo 15.000 kW 5 

84.10/1 Črpalke z izmeničnim škropljenjem 
Ex. 
Membranske črpalke iz materiala, 
odpornega proti agresivnim kemič- 
nim materialom 5 

84.10/2 Rotacijske črpalke 
Ex. 
— Rotacijske črpalke za transport 

mazuta v 5 
— Rotacijske črpalke za transport 

stopljenega žvepla 5 

84.10/3 Centrifugalne črpalke 
Ex. 
— Centrifugalne črpalke iz kislood- 

pornega jekla za doziranje in 
transport amonijevega sulfitnega 
luga, polcelulozne mase in odplak 5 

— Centrifugalne črpalke za trans- 
port amoniakove vode 5 

— Centrifugalne črpalke za trans- 
port raztopine dušikove kisline 5 
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84.10/5 

84.11/lb 

84.11/2 

84.11/4 

84.12/5 

8413/4 

84.14/4C 

84.17/le 

84.17/1 j 

— Centrifugalne črpalke za vlivanje 
vtekočinjenega žvepla v peč za 
sežiganje 5 

Batne črpalke 
Ex. 
— Batne črpalke iz kisloođpornega 

jekla za transport goste polcelu- 
lozne mase 5 

— Batne črpalke za doziranje klora 
in drugih kemikalij za čiščenje 
vode 5 

Vakuumske črpalke 
Ex. 
— Vakuumske črpalke iz kisloodpor- 

nega jekla za ustvarjanje vakuu- 
ma v uparjalni postaji 5 

— Vakuumske črpalke za stroje za 
' oblikovanje papirnatega traku 5 g.j i8/2a-l 

Kompresorji 
Ex. 
Specialni batni kompresorji s suhim 
hodom za instrumentalni zrak 5 

Ventilatorji 
Ex, 84.18/2b 

Ventilatorji za vpihovanje zraka v 
gorilnik za zgorevanje črnega luga 5 

Drugi klimatizacijski stroji 
Ex. 
Naprave za vzdrževanje določene 
temperature in vlage v sušilnem delu 
stroja za izdelavo ovojnega in emba- 
lažnega papirja 5 

Druga kurišča za peči na tekoča go- 
riva 
Ex. - 
Gorilniki za zgorevanje gostega čr- . . 
nega luga 5 

Druge industrijske in laboratorijske 
peči, neelektrične 
Ex. 
Peči za sežiganje žvepla za pridobi- 
vanje žveplovega dioksida 5 

Stroji in,naprave za hlajenje mate- 
riala 
Ex. 
— Hladilniki cirkulacijske vode za 

hlajenje žveplovega dioksida v 
stolpu 5 

— Titanski izmenjevalniki toplote 5 
— Naprave za spreminjanje plinas- 

tega klora v tekoči klor 5 

Drugi stroji in naprave i I ' ; 
Ex. 
— Naprave za ogrevanje raztopine 

amonijevega sulfita (belega luga) 5 
— Napravp za kondenziranje pare iz 

lugov in odpadne pare iz procesa 
proizvodnje polcelulozne mase 5 

84.19/2 

84.19/9 

— Naprave z dvojno steno, mešalni- 
kom in grelci za taljenje žvepla 

— Naprave z dvojnimi stenami, me- 
šalniki, grelci in sitom za ogre- 
vanje žvepla, ki se meče v peč 

— Absorpcijski stolpi za pridobiva- 
nje amonijevega sulfita 

-t- Večstopenjski vakuumski upar- 
jalniki črnega luga, izdelani iz ki- 
sloodpornega jekla 

— Naprave za kuhanje iverja s paro 
po amoniakovem sulfitnem pos- 
topku za pridobivanje celuloze 

— Naprave za pridobivanje natrije- 
vega in kalcijevega hipoklorita 

Industrijska centrifuge za tekočine 
Ex. 
Vertikalni centrifugalni odvajalniki 
nečistoče iz papirne pulpe in zmesi 
papirne pulpe in polceluloze 

Stroji in naprave za filtriranje ali 
čiščenje tekočin in plinov 
Ex. 
— Naprave za čiščenje — odvajanje 

pare, plinov' in črnega luga iz 
polcelulozne mase 

— Filtri za mehanično čiščenje cir- 
kulacijske vode v koloni za hla- 
jenje žveplovega dioksida 

— Naprave za grobo in fino čišče- 
nje — odvajanje nečistoče iz pa- 
pirne pulpe in zmesi papirne pul- 
pe in polceluloze 

— Akceleratorske naprave za čišče- 
nje vode 

t- Vibracijski (ravni in rotacijski) 
čistilniki suspenzije vlaken 

Stroji za pakiranje in zavijanje blaga 
Ex. 
Stroji za pakiranje In zavijanje go- 
tovih zvitkov ovojnega in embalaž- 
nega papirja 

Drugi stroji in aparati , . j 
Ex. 
— Naprave za doziranje odrezkov v 

naprave za presevanje in sortira- 
nje odrezkov 

— Naprave za doziranje odrezkov-v 
naprave za kuhanje odrezkov 

— Stroji za doziranje, zavijanje in 
pakiranje lesovine, polceluloze in 
celuloze 

— Naprave za doziranje odrezkov na 
elevatorje, transporterje idr. 
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84.21/3 

€4.31/1 

84.31/3 

84.47/10 

Drugi aparati za razne namene,, ki s S4.59/2m 
črpalkami razpršujejo tekočino 
Ex. 
Naprave za luščenje lubja z lesa z 
vodnim curkom 6 

Stroji in aparati za izdelovanje ce- 
lulozne mase (papirne mase) in za 
izdelovanje in dovrševanje papirja 
Ex. 
— Stroji za odvajanje črnega luga 

iz polcelulozne mase s stiskanjem 5 
•— MJini za razvlaknjenje polceluloz- 

ne mase in skubljenje papirne 
mase z dvojnimi ploščami 5 

•— Rafinatorji — čistilniki za trga- 
nje dolgih vlaken polcelulozne 
mase in papirne pulpe 5 

— Stroji za pranje polcelulozne mase 5 
— Stroji za pulpiranje papirnih od- 

padkov in starega papirja 5 
— Vibracijska sita za odvajanje ne- 

zadostno oskubljenih vlaken in 
preostale nečistoče iz pulpe za iz- 
delovanje papirja 5 

— Stroji za izdelovanje ovojnega in 
embalažnega papirja 5 

— Stroji za izdelovanje valovitega 
embalažnega papirja 5 

Drugi stroji irr mehanične naprave 
Ex. 

Drugi stroji za izdelovanje ali dovr- 
ševanje celulozne mase, papirja ali 
kartona 
Ex. 
— Naprave za rezanje lesa v odrezke 5 
— Naprave za rezanje lesnih odpad- 

kov v odrezke 5 
— Naprave za presevanje in sortira- 

nje odrezkov 5 
— Naprave za odvajanje neskuhanih 

lesnih delov iz celuloze 5 
— Naprave — mlini za razvlaknje- 

nje (defibriranje) lesovine, polce- 
luloze, celuloze in neskuhanih les- 
nih delov 5 

■— Naprave za odvajanje vode iz le- 
sovine, polceluloze in celuloze 5 

— Naprave za mešanje — homogeni- 
ziranje lesovine, polceluloze in ce- 
luloze z vodo 5 

— Naprave za pranje lesovine, pol- 
celuloze in celuloze 5 

— Naprave za mešanje — homoge- 
niziranje suspenzi je vlaken s ke- 
mičnimi agensi 5 

— Naprave za brušenje lesa — pri- 
dobivanje lesovinskih vlaken 5 

■— Stroji za rezanje lesa v iver je z 
vibracijskim strojem "za" sortira- 
nje lesnega iverja 5 

— Stroji za pranje sortiranega 
iverja 5 

Drugi stroji za mehanično predelavo 
lesa 
Ex. 
Stroji za luščenje lubja z lesa po 
mehaničnem postopku 5 

— Naprave za presevanje 
nje. lubja iz vode 

— Naprave 
lubja 

- odvaja- 

za stiskanje lesnega 

Naprave z mešalniki za spreje- 
manje in razredčevanje celulozne 
pulpe po kuhanju 
Naprave — mešalniki za izloča- 
nje kalcijevega karbonata iz zme- 
si zelenega luga in kalcijevega 
hidroksida 

■— Naprave-kolone za oksidiranje 
redkega črnega luga 5 

— Naprave-kavstifikatorji za kav- 
stifikacijo zelenega luga (pri- 
dobivanje natrijevega hidroksida 
iz natrijevega karbonata z učin- 
kovanjem kalcijevega hidroksida) 5 

— Elektrolizne celice z živosrebrno 
katodo za elektrolizo natrijevega 
klorida 5 

— Naprave za stiskanje suhe ce- 
luloze v določene oblike 5 

— Reakcijski stolpi za beljenje ce- 
luloze z mešalniki 5 

— Reakcijski stolpi za pridobivanje 
lugov za kuhanje odrezkov 5 

— Reaktorji za pridobivanje kloro- 
" . vega dioksida 5 

85.19/5 Razdelilne naprave z vdelanimi apa- 
rati (komandne, razdelilne in sig- 

nalne plošče, pulti ipd.) 
Ex. 
Komandne in razdelilne naprave za 
upravljanje strojev in naprav, ki 
sinkronsko obratujejo v okviru linij 
za pridobivanje lesovine, polceluloze, 
celuloze ter ovojnega in embalažne- 
ga papirja 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se te naprave uvozijo 
v okviru dobave kompletnih linij za 
pridobivanje lesovine, polceluloze, 
celuloze ter ovojnega in embalaž' 
mega papirja, ne glede na to, ali se 
uvozijo skupaj (hkrati) s temi lini- 
jami ali posebej. 

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

E. p. št. 496. 
Beograd, 25. julija 1974. 

• , ...... i. . 
Zvezni izvršni svet 

' ' Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 
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747. 

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 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOČBE O 
NIŽJIH CARINSKIH STOPNJAH ZA UVOZ SPECI- 
FIČNE OPREME ZA PROIZVODNJO, OPLEMENITE- 

NJE IN PREDELAVO NEKOVINSKIH SUROVIN 

1. V odločbi o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme za proizvodnjo, oplemenitenje in 
predelavo nekovinskih surovin (»Uradni list SFRJ« št. 
7/74) se 1. točka spremeni in dopolni v naslednjem: 

1) pred tar. številko 84.10/2 se dodajo štiri nove 
tarifne številke, ki se glasijo; 
»40.11/lg Drugi zunanji plašči 

Ex. 
Zunanji plašči za dumperje — pre- 
kucnike z nosilnostjo nad 12 ton 5 

82.05/2a-l Izmenljivo rudarsko orodje iz kovin- 
skih karbidov z3 vrtanje in sondi- 
ranje 
Ex. 
Krone naprav za vrtanje minskih 
lukenj na površinskih kopih 5 

84.08/3a Motorji 
Ex. 
Motorji za pnevmatične nakladalni- 
ke, jamske vrtalnike, garniture in 
visokotlačne črpalke za injektiranje 5 

84.10/1 Črpalke z izmeničnim škropljenjem 
Ex. 
Specialne, proti abraziji odporne 
membranske črpalke za transport 
suspenzi je kremenčevega peska 5«; 

2) v tar. številki 84.10/3 se dodajo za tretjo alineo 
tri nove alinee, ki se glasijo: 

»— Specialne, proti abraziji odporne' 
centrifugalne ' črpalke za tran- 
sport suspenzije kremenčevega 
peska, z zmogljivostjo 400 lit./ 
/min in več 5 

— Potopne črpalke za nasičeno sla- 
no vodo 5 

— Nepremične centrifugalne črpal- 
ke za nasičeno slano vodo, z zmo- 
gljivostjo 1 nvVmin in višino dvi- 
ganja več kot 500 m 5«; 

3) v tar. številki 84.10/5 se dodajo za tretjo alineo 
tri nove alinee, ki glasijo: 

»— Proti abrazivnim materialom od- 
porne batne črpalke za transport 
suspenzije kaolina z avtomatič- 
nim hidravličnim reguliranjem 
količine pretoka 5 

— Visokotlačne črpalke na pnevma- 
tičen pogon za injektiranje v ru- 
dnikih soli 5 

— Črpalke za vbrizgovanje goriva v 
dieselske motorje strojev (loko- 
motiv, buldožerjev idr.), ki so za- 
jeti s to odločbo 5«; 

4) v tar. številki 84.11/2 se doda za drugo alineo 
nova alinea, ki se glasi: j 

»— Kompresorji za tlak 10 in več 
atmosfer 5«*. 

5) za tar. številko 84.11/2 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»84.11/4 Ventilatorji 
Ex. 
Ventilatorji za odstranjanje pra- 
hu, izdelani iz materiala, ki je odpo- 
ren proti abrazivnim snovem (kre- 
menčevemu prahu) 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se ti ventilatorji uvo- 
zijo v sklopu z napravami za fluidi- 
zacijsko sušenje kremenčevega peska 
iz tar. številke 84.17/ld«; 

6) v tar. številki 84.17/ld se dodasta v tretji alinei 
v drugi vrsti za besedo: »za« besedi: »surove (stiska- 
ne)«, za tretjo alineo pa se doda nova alinea, ki se 
glasi: 

. »— Naprave za fluidizacijsko sušenje 
kremenčevega peska za steklar- 
sko in livarsko industrijo 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se naprave za fluidi- 
zacijsko sušenje uvozijo v sklopu s 
specialnimi napravami za plastifika- 
cijo (oblaganje) kremenčevega peska 
z umetnimi smolami iz tar. štev. 
84.56/7«: 

7) zd tar. številko 
številka, ki se glasi: 

4.17/ld se doda nova tarifna 

»84.17/le Stroji in naprave za hlajenje ma- 
teriala 
Ex. 
Naprave za hlajenje Jluidiziranega 
(posušenega) kremenčevega peska za 
steklarsko in livarsko industrijo 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se naprave za hlaje- 
nje fluidiziranega kremenčevega pe- 
ska uvozijo v sklopu s specialnimi 
napravami za plastifikacijo (oblaga- 
nje) kremenčevega peska z umetnimi 
smolami iz tar. štev. 84.56/7«; 

Rl v tar. številki 84.18/2b se dodajo za drugo ali- 
neo tri nove alinee, ki se glasijo: 

»— Naprave za centrifugalno sortira- 
nje kremenčevega peska (zračni 
separatorji cikloni) 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se naprave za cen- 
trifugalno sortiranje kremenčevega 
peska uvozijo v sklopu s specialnimi 
napravami za plastifikacijo (oblaga- 
nje) kremenčevega peska z umetni- 
mi smolami 
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— Naprave za izločanje prahu iz 
zračne siru je 5 

Opomba; Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se naprave za izlo- 
čanje prahu uvozijo v sklopu s spe- 
cialnimi napravami za plastifikacijo 
(oblaganje) kremenčevega peska z 
umetnimi smolami 
— Filtri za olje, zrak in gorivo za 

stroje (lokomotive, buldožerje 
idr.), ki so zajeti s to odločbo 5«; 

9) za tar. žlevilko 84.19/2 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; 

»84.19/8 Stroji za doziranje in pakiranje 
Ex. 
— Stroji za doziranje in pakiranje 

kaolina in kalcita 5 
— Styoji za doziranje in pakiranje 

soli 5«; 

10) v tar. številki 84.20/1 se imenovanje pod »Ex.« 
spremeni in se glasi; 

»Avtomatične tehtnice za doziranje«; 

11) tar. številka 84.22/la se spremeni in se glasi: 

»84.22/la 
in b Dvigala, tovorna in osebna 

Ex. 
Izvozni stroji za odvažanje rude in 
ljudi iz jam 5«; 

12) v tar. številki 84.22/50 se doda za prvo alinao 
nova alinea, ki se glasi; 

— Vitli za navijanje in odvijanje 
specialnih samonosilnih kablov, z 
vdelanimi jeklenimi vrvmi, pot- 
rebnimi za vzdrževanje jaškov v 
rudnikih soli 5«; 

13) v tar. številki 84.22/5e se doda za deseto alineo 
nova alinea, ki se glasi; 

»— Vibracijski podajalniki za kre- 
menčev pesek 5«; 

14) za tar. številko 84.22/5e se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; 

»84.23/3 Eskavatorji, mehanične lopate in 
podobne samovozne naprave 
Ex. 
— Nakladalniki na kolesih z mo- 

torjem moči do 75 KM 5 
— Jamske mehanične nakladalne 

lopate na pnevmatičen pogon 5«; 

15) za tar. številko 84.23/7 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; 
»84.23/9 -'Stroji za rudarski odkop 5«; 

16) v tar. številki 84.23/12 se dodajo za drugo ali- 
neo tri nove alinee, ki se glasijo; 

»— Jamski univerzalni samovozni 
kopalniki rovov — nakladniki 5 

* — Jamske vrtalne garniture na pne- 
vmatičen pogon 5 

— Jamske vrtalne garniture na 
električen pogon v izvedbi »S« 5«; 

17) za tar. številko 84.23/12 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; - 

»84.31/3 Drugi.stroji za izdejovanje in dovr- 
ševanje celulozne mase, papirja ali 
kartona 
Ex. 
— Stroji za izdelovanje azbestnih 

plošč 5 
— Stroji za razvlaknjenje azbestnih 

i vlaken 5 
— Naprave za pripravljanje azbes- 

tne pulpe za izdelavo azbestnih 
plošč 5«; 

13) za tar. številko 84.47/12 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi; 

»84.49/1 Ročna orodja na pnevmatičen pogon 
Ex. 
Zage za žaganje jamskega lesa na 
pnevmatičen pogon 5«; 

19) v tar. številki 84.56/3 se dodasta za drugo ali- 
neo dve novi alinei, ki se glasita; 

»— Naprave za hidravlično separira- 
nje — granuliranje kremenčeve- 
ga peska 5 

— Magnetni separatorji za izločanje 
železa iz baritove rude 5«; 

20) v tar. številki 84.56/5 se dodajo za šesto alineo 
tri rrove alinee, ki se glasijo; 

»— Kroglični mlini za vlažno mletje 
keramičnih mas za izdelavo ke- 
ramičnih ploščic 5 

— Vibracijska sita za presevanje su- 
spenzije in prahu za izdelavo ke- 
ramičnih ploščic 5 

— Propelerski mešalniki za meša- 
nje- suspenzije keramične mase 
za izdelavo keramičnih ploščic 5«; 

21) v tar. številki 84.56/7 se doda za osemindvaj- 
seto alineo štirinajst novih alinej, ki se glasijo; 

»— Specialne naprave za plastifika- 
cijo (oblaganje) kremenčevega 
peska z umetnimi smolami 5 

— Mlini za mletje barita s fino me- 
Ijavo od 63 do 10 mikronov 5 

— Mlini za mokro mletje barita, 
- pod 10 mikronov 5 

— Naprave za presevanje kremen- 
čevega peska (ločna in rotacijska 
sita), izdelane iz specialnega ma- 
teriala, ki je odporen proti abra- 
ziji kremenčevega peska 5 

— Enovalni zobčasti drobilniki za 
primarno drobljenje kamene soli 5 

— Udarni rotacijski, drobilniki za 
sekundarno drobljenje kamene 
soli 5 

— Zobčasti valjasti mlini za fino 
mletje kamene soli 5 

— Mešalniki za mešanje zmesi za 
injektiranje v rudnikih soli 5 

— Stožčasti drobilniki za drobljenje 
rude 5 

— Rotacijska sita za presevanje in 
sortiranje azbestnih vlaken 5 
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— Centrifugalni separatorji za izlo- 
čanje azbestnih vlaken iz prahu 
— jalovine 5 

— Kroglični mlini za vlažno mletje 
keramične gmote za izdelavo por- 
celanske posode 5 

— Vibracijska sita za presevanje 
suspenzije in prahu za izdelavo 
porcelanske posode 5 

— Propelerski me.šainiki za meša- 
nje suspenzije keramične gmote 
za izdelavo porcelanske posode 5«; 

22) za tar. številko 84.61/2 se doda šest novih ta- 
rifnih številk, ki se glasijo: 

»84.63/1 Sklopi zobnikov in drugi sklopi za 
spreminjanje hitrosti 
Ex. 
Sklopi za spreminjanje hitrosti za 
stroje (lokomotive, buldožerje ipd.), 
ki so zajeti s to odločbo 5 

84.63/3 Druge transmisijske osi, kolenasti 
vzvodi, okrovja za ležaje i dr. 
Ex. 
Druge osi, okrovja, zobniki idr. za 
stroje (lokomotive, buldožerje idr.), 
ki so zajeti s to odločbo 5 

84.63/4 Osi za prenos moči 
Ex. 
Osi za prenos moči za stroje (loko- 
motive, buldožerje idr.), ki so zajeti 
s to odločbo 5 

84.64 Tesnila in podobne spojke idr. 
Ex. 
Tesnila idr. za zgorevalne motorje 
in menjalnike strojev (lokomotiv, 
buldožerjev idr.), ki so zajeti s to 
odločbo 5 

85.02/1 Elektromagneti 
Ex. 
Naprave za odstranjanje železa iz 
zmletega kremenca 5 

85.08/1 Zaganjalniki za motorje in dinami 
Ex. 
Zaganjalniki in dinami za dieselske 
motorje strojev (lokomotiv, buldo- 
žerjev idr.), ki so zajeti s to odločbo 5«; 

23) v tar. številki 85.19/5 se dodajo za opombo k 
prvi alinei tri nove alinee, ki se glasijo: 

»— Komandne in razdelilne naprave 
za upravljanje izvoznih strojev 
za odvažanje rude in ljudi iz ja- 
me 5 

— Komandno-kontrolne plošče za 
upravljanje in kontrolo obrato- 
vanja stroja za izdelovanje azbe- 
stnih plošč 5 

Opomba: Nižja carinska stopnja 
velja le, kadar se komandne, kon- 
trolne in razdelilne naprave uvozijo 
v okviru dobave kompletnega izvoz- 
nega stroja za odvažanje rude in 
ljudi iz jam oziroma stroja za izde- 
lavo azbestnih plošč, ne glede na to, 

ali se uvozijo skupaj (hkrati) z njim 
ali posebej 
— Komandne plošče za upravljanje, 

registriranje in kontrolo procesa 
kontroliranega luženja soli iz nje- 
nega nahajališča 5«; 

24) za tar. številko 86.02/1 se doda nova tarifna 
številka, ki se glasi: 

»86.03/3 Mehanične dieselske lokomotive 
Ex. 
Jamske mehanične dieselske loko- 
motive v izvedbi »S« 5«; 

25) v tar. številki 90.18/2 se dodasta za prvo alineo 
dve novi alinei, ki se glasita: 

»— Izolirni aparati za reševanje 5 
— Aparati za varstvo pri delu — 

aspiratorji za solni prah 5«. 
2. Ta odločba se bo uporabljala za uvoz, ki se 

opravi v letih 1974 in 1975. 
3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po ob- 

javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 503. 
Beograd, 25, julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. 

Iv 748. 

Na podlagi 10. točke prvega odstavka 29, člena 
carinskega zakona (»Uradni list SFRJ« št. 22/73) izdaja 
Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOČBE O 
CARINSKI OPROSTITVI SPECIFIČNE OPREME ZA 

ZDRAVSTVO 

1. V odločbi o carinski oprostitvi specifične opreme 
za zdravstvo (»Uradni list SFRJ« št. 42/73) se 1. točka 
spremeni in dopolni v naslednjem: 

1) v tar. štev. 85.22/2c se črta prva alinea; 
2) v tar. štev. 90.17/1 se doda za šestintrideseto 

alineo nova alinea, ki se glasi: 
»— Aparati za preiskavo srca pod obremenitvijo«; 
3) v tar štev. 90.19/2b se doda za tretjo alineo nova 

alinea, ki se glasi : 
»— Implatacijski pacemaker za osebno rabo«. 
2. Ta odločba se bo uporabljala za blago, ki se 

uvozi v letih 1974 in 1975. 
3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po ob- 

javi v »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 511/74. 
Beograd, 30. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 
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749. 

Na podlagi drugega odstavka 17. člena zakona o 
Narodni banki Jugoslavije in enotnem monetarnem 
poslovanju narodnih bank republik .in narodnih bank 
avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) 
določa Zvezni izvršni svet 

DOPOLNITEV SKUPNIH OSNOV 
KREDITNE POLITIKE V LETU 1974 

1. V 3. točki skupnih osnov kreditne politike v 
letu 1974 (»Uradni list SFRJ« št. 19/74) se doda za 
tretjim odstavkom no^ četrti odstavek, ki se glasi: 

»Poleg kreditov iz tretjega odstavka te točke bo 
dajala Narodna banka Jugoslavije brezobrestne kre- 
dite da se zagotovi poslovnim bankam tekoča likvid- 
nost na podlagi brezobrestnih kratkoročnih posojil, 
danih pooblaščenim menjalcem za opravljanje menjal- 
skih poslov, in na podlagi brezobrestnih posojil, danih 
Poštni hranilnici za opravljanje mednarodne nakaz- 
niške službe.« 

Dosedanji četrti do sedmi odstavek postanejo peti 
do osmi odstavek, v novem šestem odstavku pa se be- 
sedi: »četrtega odstavka« nadomestita z besedama: 
»petega odstavka«. 

2. V 4, točki se na koncu določbe pod 6) pika na- 
domesti s podpičjem in nato dodasta dve novi določbi, 
ki se glasita: 

»7) dodatni kredit skladu za kreditiranje in zava- 
rovanje izvoznih poslov za posebne namene v znesku 
98,000.000 dinarjev; 

8) kredit Zvezni direkciji za rezerve živil v zne- 
sku 100,000.000 dinarjev za odkup pšenice letine 1974.«. 

3. Ta dopolnitev začne veljati naslednji dan po 
objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

E. p. št. 509/74. 
Beograd, 31. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedic s. r. 

750. 

Na podlagi 1. točke odloka o določitvi blaga, za 
katero določa blagovne kontingente in devizne kon- 
tingente Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»U- 
radni list SFRJ« št. 14/72, 41/73 in 25/74). izdaja zvez- 
ni sekretar za zunanjo trgovino na predlog Zveznega 
sekretariata za trg in cene in po poprejšnjem mnenju 
Gospodarske zbornice Jugoslavije 

ODREDBO 

O SPREMEMBI ODREDBE O BLAGOVNIH KON- 
TINGENTIH IN DEVIZNIH KONTINGENTIH ZA 

UVOZ BLAGA V LETU 1971 

1. V odredbi o blagoviuh kontingentih in deviznih 
kontingentih za uvoz blaga v letu 1974 (»Uradni list 
SFRJ« št. 8/74, 11/74, 13/74, 19/74, 27/74, 29/74, 
30/74, 33/74 in 37/74) se v 2. točki pod 1) Reprodukcijski 
material, pri zaporedni številki 16 številka: »45.000« 

^ nadomesti s številko: »120.000«. 

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

P. št. 13015. 
Beograd, 22. julija 1974. 

Zvezni sekretar za zunanjo 
trgovino: 

dr. Emil Ludviger s. r. 

751. 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena zakona o 
kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 
1974 in 1975 (»Uradni list SFRJ« št. 71/73 in 21/74) iz- 
daja predsednik Zveznega komiteja za kmetijstvo v 
sporazumu z zveznim sekretarjem za finance 

ODREDBO 
0 SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODREDBE O 
NAČINU UVELJAVLJANJA KOMPENZACIJE ZA 

UMETNA GNOJILA 

1. V 1. točki odredbe o načinu uveljavljanja kom- 
penzacije za umetna gnojila (»Uradni list SFRJ« št. 
3/74) se dodasta v oklepajih za številko »71/73« be- 
sedi: »in 35/74«. 

2. V 2. točki se besede: »aktivne hranilne snovi 
dušika (N) in aktivne hranilne snovi fosfora (РгО;)« 
nadomestijo z besedami: »aktivne hranilne snovi du- 
šika (N), aktivne hranilne snovi fosfora (PiOs) in ak- 
tivne hranilne snovi kalija (K)«. 

3. V drugem odstavku 5. točke se besede: »duši- 
kovih in fosfornih« nadomestijo z besedami: »duši- 
kovih, fosfornih m kalijevih«, besede: »ki znaša pri 
1 kg za dušik (N) 3,042 dinarjev, za fosforno kompo- 
nento (P2O5) pa 2,574 dinarjev« nadomestijo z bese- 
dami: »ki znaša pri 1 kg za dušik (N) 4,872 dinarjev, 
za fosforno, v vodi topno komponento (P2O5) 4,940 di- 
narjev oziroma v citronski kislini topno komponento 
— 4,669 dinarjev, za kalij pa 1,619 dinarjev«. 

4. V 6. točki se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»Proizvajalni stroški za tono gnojil znašajo pri me- 
šanih gnojilih 238,6 dinarjev, pri kompleksnih gno- 
jilih pa 365 dinarjev.« 

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

St. 8-211/2. 
Beograd, 22. julija 1974. 

Predsednik 
Zveznega komiteja 

za kmetijstvo: 
ing. Ivo Kuštrak s. r. 

752. 

Na podlagi drugega odstavka 16. člena zakona o 
kreditnih poslih s tujino (»Uradni list SFRJ« št. 36/72 
in 6/74) izdaja svet guvernerjev po poprejšnjem mne- 
nju pooblaščenih bank 

ODLOČBO 
O ROKU IN POGOJIH, OB KATERIH SE POSLI 
UVOZA BLAGA IN STORITEV NA KREDIT NE 

ŠTEJEJO ZA KREDITNE POSLE 

1. Posli uvoza blaga na kredit iz tujine, v kate- 
rih se plačilo opravi v 90 dneh od dneva carinjenja, 
se ne štejejo za kreditne posle. 
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2. Storitve, ki jih tuje pravne in fizične osebe v 
državi ali tujini opravijo organizacijam združenega 
dela na kredit in se plačajo v 120 dneh od dneva sto- 
ritve, se ne štejejo za kreditne pošle. 

3. Ne glede na 1. in 2. točko te odločbe lahko na- 
rodne banke republik in narodni banki avtonomnih 
pokrajin podaljšajo plačilni rok: 

1) zaradi reklamacije kakovosti prejetega blaga; 
2) zaradi reklamacije količine prejetega blaga; 
3) zaradi reklamacije izbire blaga; 
4) zaradi reklamacije v zvezi s prekoračenjem ro- 

kov, določenih v pogodbi o nakupu in prodaji; 
5) zaradi reklamacije fakture, prejete v zvezi s 

storitvijo, tujega partnerja; 
6) zaradi reklamacije v zvezi s* kakovostjo sto- 

ritve tujega partnerja; 
7) zaradi reklamacije v zvezi z drugimi odmiki, ki 

so bili povzročeni brez krivde domače delovne orga- 
nizacije in se nanašajo na elemente pogodbe o na- 
kupu in prodaji ali druge pogodbe; 

8) zaradi višje sile in naključja (izguba listin idr.). 
Narodne banke republik in narodni banki avto- 

nomnih pokrajin lahko podaljšajo plačilni rok za del 
vrednosti uvožene opreme, ki pomeni garancijski de- 
pozit za pravilno izvršitev montažnih del ali začetek 
poskusnega obratovanja postroja ali za dosego plani- 
rane zmogljivosti proizvodnje ustrezne kakovosti. 

4. Posli uvoza blaga in storitev, ki niso bili pla- 
čani v rokih iz 1. in 2. točke te odločbe, kakor tudi 
posli uvoza blaga in storitev, za katere niso bili po- 
daljšani plačilni roki po 3. točki te odločbe, se štejejo 
za kreditne posle. 

Posle iz prvega odstavka te točke je treba prija- 
viti narodni banki republike ali narodni banki avto- 
nomne pokrajine v skladu s predpisi, ki urejajo kre- 
ditne posle zadolžitve v tujini. 

5. Narodna banka Jugoslavije bo dala potrebna 
tehnična navodila k tej odločbi, 

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

O. št. 52. 
Bsograd, 15. julija 1974. 

Predsednik 
sveta guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 
Branislav Colanovic s. r., 

2. V 2. točki se v določbi pod 3) za besedo: 
»tujini« dodajo vejica in besede; »ki so vpisane v re- 
gister poslovnih enot v tujini«, na koncu pa dodajo 
besede: »ki ga. je potrdil organ upravljanja organiza- 
cije združenega dela«. 

Določba pod 6) se črta. 
3. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

O. št. 54. 
Beograd, 17. julija 1974. 

Predsednik 
sveta guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 
Branislav Colanovič s. r. 

754. 

^Na podlagi tretjega odstavka 17. člena, 18. člena 
in 2. točke 62. člena zakona o Narodni banki Jugo- 
slavije in enotnem monetarnem poslovanju narod- 
nih bank republik in "narodnih 'bank avtonomnih po- 
krajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) v zvezi s 3. raz- 
delkom III. poglavja resolucije o temeljih politike 
družbenoekonomskega razvoja Jugoslavije v letu 1974 
(»Uradni list SFRJ« št. 71/73) ter 3., 5., 10. in 13. toč- 
,ke skupnih osnov kreditne politike v letu 1974 (»Urad- 
ni list SFRJ« št. 19/74) izdaja svet guvernerjev 

ODLOČBO 

O SPREMEMBI ODLOČBE O UKREPIH ZA IZVA- 
JANJE KREDITNE POLITIKE V LETU 1974 

1. V prvem odstavku'3. točke odločba o ukrepih 
za izvajanje kreditne politike v letu 1974 (»Uradni list 
SFRJ« št. 28/74, 33/74 in 35/74) se v določbi pod 4) 
besedi: »osemnajst mesecev« nadomestita z beseda- 
ma: »štiriindvajset mesecev«. 

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

O. št. 59. 
Beograd, 25. julija 1974. 

■ Predsednik 
sveta guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 
Branislav Colanovič s. r. 

753. 
" Na podlagi 26. člena zakona o deviznem poslova- 

nju (»Uradni list SFRJ« št. 36/72, 71/72 in 52/73) izda- 
ja-svet guvernerjev 

O D L O C B O 

O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ODLOČBE O PO- 
GOJIH, OB KATERIH SE DAJE ORGANIZACIJAM 
ZDRUŽENEGA DELA DOVOLJENJE, DA SMEJO 

IMETI DEVIZE V TUJINI 

1. V odločbi o pogojih, ob katerih se daje organi- 
zacijam združenega dela dovoljenje, da smejo imeti 
devize v tujini, (»Uradni list SFRJ« št. 5/74), se v 1. 
točki črta beseda: »tako«, za besedo: »upravljanja«, 
pa dodajo besede: »da je potrebno imeti devize v tu- 
jini in koliko«. 

755. 

Na podlagi drugega odstavka 4. člena pravilnika 
o organizaciji poslovanja deviznega trga (»Uradni list 
SFRJ« št. 11/73) izdaja svet guvernerjev 

ODLOČBO 
O DOPOLNITVI ODLOČBE O VRSTAH DEVIZ, KA- 
TERE SE ŠTEJEJO ZA DEVIZE, KI SO POMEMBNE 
ZA OHRANITEV LIKVIDNOSTI V MEDNARODNEM 

PLAČEVANJU 

1. V odločbi o vrstah deviz, katere se štejejo za 
devize, ki so pomembne za ohranitev likvidnosti v 
mednarodnem plačevanju (»Uradni list SFRJ« št. 15/73, 
27/73 in 69/73), se doda v 1, točki za deseto alineo nova 
enajsta alinea, ki se glasi: 

»— kuvaitski dinar;«. 
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2. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi 
»Uradnem listu SFRJ«. 

O. št. 62. 
Begrad, 24. julija 1974. 

Predsednik 
sveta guvernerjev 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

• Branislav Colanović s. r. 

756. 

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena in 18. člena 
zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem mo- 
netarnem poslovanju narodnih bank republik in na- 
rodnih bank avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« 
št. 23/72) v zvezi s 3. razdelkom III. poglavja resolu- 
cije o temeljih politike družbenoekonomskega razvoja 
Jugoslavije v letu 1974 (»Uradni list SFRJ« št. 71/73), 
3., 5., 10. in 13. točko skupnih osnov kreditne politike 
v letu 1974 (»Uradni list SFRJ« št. 19/74 in 39/74) in 
sklepa Zveznega izvršnega sveta o kreditno-monetarni 
politiki v tretjem trimesečju 1974 izdaja svet guver- 
nerjev 

ODLOČBO 

O DOPOLNITVI ODLOČBE O UKREPIH ZA IZVA- 
JANJE KREDITNE POLITIKE V LETU 1974 

1. V odločbi o ukrepih za izvajanje kreditne poli- 
tike v letu 1974 (»Uradni list SFRJ« št. 28/74, 33/74 
in 39/74) se doda v 8. točki nov tretji odstavek, ki 
glasi: 

»Banka lahko najame pri narodni banki tudi brez- 
obrestni kredit za likvidnost na podlagi brezobrestnih 
kratkoročnih posojil, danih pooblaščenim menjalcem 
za opravljanje menjalskih poslov, in na podlagi brez- 
obrestnih posojil, danih Poštni hranilnici za oprav- 
ljanje mednarodne nakazniške službe, do višine stanja 
danih posojil«. 

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

O. št. 65. 
Beograd, 1. avgusta 1974 

Predsednik 
sveta guvernerjev ч 

guverner 
Narodne banke Jugoslavije: 

Branislav Colanovic s. r. 

757. 

Ker je ugotovila, da je enemu delegatu V Zvez- 
nem zboru Skupščine SFRJ iz SR Črne gore prene- 
hal magdat, je sprejela komisija za volitve in odpo- 
klic delegatov za Zvezni zbor na seji dne 25. julija 
1974 na podlagi prvega in drugega odstavka 79. člena 
zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni 
zbor Skupščine Socialistične federativne republike 
Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 10/74) 

Г 
ODLOK 

O RAZPISU NADOMESTNIH VOLITEV ENEGA 
DELEGATA ZA ZVEZNI ZBOR SKUPŠČINE SFRJ 

IZ SR ČRNE GORE 
i; 

1. Razpisujejo se nadomestne volitve enega dele- 
gata za Zvezni zbor Skupščine SFJIJ iz SR Črne gore. 

2. Nadomestpe volitve bodo od 15. do 23. septem- 
bra 1974 v vseh občinskih skupščinah SR Črne gore. 

3. Dan volilne seje občinske skuščine določi pred- 
sednik vsake posamezne občine. 

4. Roki za volilna opravila začnejo teči od dneva 
objave tega odloka v »Uradnem listu SFRJ«. 

5. Za izvajanje tega odloka bodo poleg te komi- 
sije skrbele republiška volilna komisija in občinske 
volilne komisije na območju SR Črne gore. 

. St. 81. 
Beograd, 25. julija 1974. 

Tajnik: . Predsednik: 
Svetozar Zečar s. r. Josip StutJin s. r. 

758. 

Na podlagi 5. člena zakona o temeljnih pogojih 
za začasno zaposlovanje in varstvo jugoslovanskih 
državljanov na delu v tujini (»Uradni list SFRJ« št. 
33/73 in 11/74) sklepajo izvršni sveti socialističnih re- 
publik in izvršna sveta socialističnih avtonomnih 
pokrajin 

DRUŽBENI DOGOVOR 

O ZAČASNEM ZAPOSLOVANJU JUGOSLOVAN- 
SKIH DRŽAVLJANOV V TUJINI IN O NJIHOVI 

VRNITVI Z DELA IZ TUJINE 

I. Temelji za organizirano zaposlovanje jugoslovan- 
skih državljanov v tujini in za njihovo vrnitev z dela 

iz tujine 

1. člen 
Za poslovanje jugoslovanskih državljanov v tuji- 

ni še opravlja v skladu s politiko družbenoekonom- 
skega razvoja Jugoslavije. 

Jugoslovanski državljani se zaposlujejo v tujini v 
skladu z zakonom in s tem družbenim dogovorom. 

2. člen 
Jugoslovanski državljani se zaposlujejo v tujini s 

posredovanjem Zveznega biroja za zaposlovanje (v 
nadaljnjem besedilu: zvezni biro) in organizacij za 
zaposlovanje. 

Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje po- 
sredujejo pri zaposlovanju v tujini samo za tiste 
državljane, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane z zako- 
nom in s tem družbenim dogovorom. 

Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje po- 
sredujejo za zaposlovanje oziroma za pritegnitev k 
delu v Jugoslaviji za delavce, zaposlene v tujini, v 
skladu s tem družbenim dogovorom. 

3. člen 
Zvezni biro in pooblaščene organizacije za zapo- 

slovanje smejo sprejeti ponudbe tujih delodajalcev za 
zaposlovanje jugoslovanskih državljanov le, če so za- 
gotovljeni ugodni pogoji za delo in življenje jugo- 
slovanskih državljanov v tujini. 

Zvezni biro sprejema ponudbe za zaposlovanje 
jugoslovanskih državljanov v tujini in jih razdeljuje 
na podlagi načrta za zaposlovanje jugoslovanskih 
državljanov v tujini (v nadaljnjem besedilu: načrt za 
zaposlovanje). 
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Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje spre- 
iemajo ponudbe za zaposlovanje jugoslovanskih dr- 
žavljanov prevsem iz držav, s katerimi je Jugoslavija 
sklenila meddržavni sporazum o zaposlovanju. 

Ponudbe tujih delodajalcev sprejema zvezni biro, 
organizacije za zaposlovanje pa jih smejo sprejemati 
le, kadar je to določeno v meddržavnem sporazumu 
oziroma splošni pogodbi o zaposlovanju jugoslovan- 
skih državljanov v tujini. 

Ponudbe tujih delodajalcev za zaposlovanje jugo- 
slovanskih državljanov .na tujih ladjah sprejemajo in 
pri njihovem zaposlovanju posredujejo organizacije 
za zaposlovanje, ki jih v sporazumu, z republiškimi 
oziroma pokrajinskimi oi-ganisacijami za zaposlova- 
nje pooblasti zvezni biro. 

Organizacije za zaposlovanje iz petega odstavka 
tega člena ravnajo s ponudbami- in posredujejo pri 
zaposlovanju na način, ki ga določi zvezni biro. 

4. člen 
Zvezni biro sme sprejeti ponudbo tujega deloda- 

jalca le! 
1) če so ponujeni zaslužek in drugi prejemki naj- 

manj tolikšni, kolikršni so s predpisi tuje .države, v 
kateri je jugoslovanski državljan zaposlen, ali s tarif- 
no, pogodbo določeni za ustrezno kategorijo delavcev v 

' tuji državi, izjemoma pa tolikšni, kolikršni se ob 
sprejemu punudbe štejejo za ugodnejše; 

2) če je zagotovljena nastanitev v skladu s pred- 
pisi tuje države in kolektivno pogodbo, izjemoma pa 
vsaj ustrezno standardu, ki je v navadi v kraju za- 
poslitve; 

3) če so delovni čas. odmori in počitki, varstvo pri 
delu, plačevanje' nadurnega dela in druge pravice iz 
delovnega i razmerja iz naslova zaposlitve v skladu Z 
meddržavnimi sporazumi in predpisi tuje države. 

Zve?,ni biro ne sme sprejeti ponudbo tujega delo- 
dajalca, če razpolaga s podatki, da delodajalec ne 
spoštuje pogodbenih obveznosti. 

5. člen 
Zvezni biro, organizacije za zaposlovanje, pri- 

stojni organi družbenopolitičnih skupnosti, samou- 
pravne interesne skupnosti in družbenopolitične orga- 
nizacije so dolžne obveščati občane, ki se nameravajo 
zaposliti v tujini, o delovnih pogojih in življenjskih 
razmerah v tujini, o njihovih pravicah in dolžnostih, 
kakor tudi o listinah, ki jih potrebujejo za uveljava- 
Ijanje pravic iz naslova zaposlitve in bivanja v tujini. 

Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje ne 
smejo posredovati pri zaposlovanju občanov, ki niso 
bili navzoči, ko so se dajala obvestila v zvezi z njiho- 
vo zaposlitvijo v tujini (prvi odstavek). 

6. člen 
Za evidentiranje ponudb- in ravnanje z njimi ter 

za izbiro, napotitev in obveščanje jugoslovanskih 
državljanov veljajo enotne metode ter strokovni po- 
stopki, ki jih sporazumno določijo zvezni biro in re- 
publiške oziroma pokrajinske organizacije za zapo- 
slovanje v skladu z meddržavnimi in dragimi pogod- 
bami o zaposlovanju v tujini. 

7. člen 
Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje lahko 

organizirajo pripravljanje državljanov za zaposlitev 
v tujini s strokovnim usposabljanjem v skladu s po- 
sebnimi pogodbami in samoupravnimi sporazumi, ki 

jih sklene zvezni biro z republiškimi oziroma po- 
ia-ajinskimi organizacijami za zaposlovanje. 

Zvezni biro organizira, spremlja in usklajuje de- 
javnosti pri strokovnem usposabljanju jugoslovanskih ■ 
državljanov, ki začasno delajo v tujini. S posebnim 
.samoupravnim sporazumom, sklenjenim med zveznim 
birojem in organizacijami, ki sodelujejo pri organi- 
ziranju strokovnega usposabljanja, se uredijo medse- 
bojne pravice in obveznosti v zvezi s strokovnim 
usposabljanjem delavcev v tujini. 

Višino stroškov v zvezi s strokovnim usposablja-, 
njem in drugim pripravljanjem za zaposlovanje ju- 
goslovanskih državljanov v tujini ter njihovim pre- 
vozom, kakor tudi način obračunavanja teh stroškov 
določi zvezni biro v sporazumu z republiškimi ozi- 
roma pokrajinskimi organizacijami za zaposlovanje 
enotno za vso Jugoslavijo. 

8. člen 
Organizacije za zaposlovanje smejo stopati v stik 

In biti v stiku s tujimi delodajalci in tujimi partnerji 
v zvezi z zaposlovanjem delavcev le, če so za to po- 
oblaščene z meddržavnimi in drugimi pogodbami. 

Organizacije za zaposlovanje uresničujejo nepo- 
sreden vpogled v,življenjske razmere in delovne po- 
goje delavcev v tujini na podlagi načrta obiskov, ki 
ga določijo v sporazumu z zveznim birojem. 

Organizacije za zaposlovanje vzdržujejo nepo- 
sredne stike.z delavci, ki začasno delajo v tujini, za 
njihovo zaposlovanje oziroma pritegnitev k delu v 
Jugoslaviji na podlagi pooblastila zveznega biroja. 

9. člen 
Republiške oziroma pokrajinske organizacije, za 

zaposlovanje, samoupravne interesne skupnosti za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za zdravst- 
veno zavarovanje, republiški upravni organi za delo, 
republiški in pokrajinski sveti sindikatov in zvezni 
biro zagotavljajo delavce, ki bodo jugoslovanskim ob- 
čanom, začasno zaposlenim v tujini, dajali delovno- 
pr^ivno varstvo in druge oblike pomoči v zvezi z nji- 
hovo zaposlitvijo in bivanjem v tujini (socialni de- 
lavci in tolmači). 

Organizacije, organi in skupnosti iz prvega od- . 
stavka tega člena določijo s sporazumom merila in 
način izbire socialnih delavcev in tolmačev, njihovo 
pripravljanje za delo, trajanje njihovega dela v tuji- 
ni, njihov status, njihovo zaposlitev po vrnitvi iz 
tujine idr. 

10. člen 
Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje so 

dolžni na podlagi potreb po delavcih, ki jih prijavijo 
organizacije združenega dela, na primeren način ob- 
veščati jugoslovanske državljane na delu v tujini o 
možnostih in pogojih zaposlitve v Jugoslaviji, kakor 
■tudi posredovati pri njihovi zaposlitvi, če to zahtevajo. 

Postopek za posredovanje pri zaposlovanju delav- 
cev po prvem odstavku tega člena določijo sporazum- 
no zvezni biro in republiške oziroma pokrajinske or- 
ganizacije za zaposlovanje. 

II. Pogoji za zaposlovanje in prednost pri zaposlovanju 

11. člen 
Zvezni biro in organizacije za zaposlovanje po- 

sredujejo pri zaposlovanju v tujini predvsem; 
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1) za jugoslovanske državjane brez kvalifikacije, 
ki so bili v delovnem razmerju, pa so evidentirani kot 
osebe, ki iščejo zaposlitev; 

2) za jugoslovanske državljane brez kvalifikacije, 
ki niso bili v delovnem razmerju, pa so evidentirani 
kot osebe, ki iščejo zaposlitev; 

3) za jugoslovanske državljane, ki imajo vsaj 
strokovno usposobljenost kvalificiranega delavca ozi- 
roma srednjo strokovno usposobljenost v poklicu, ki 
ni v seznamu poklicev, za katero ni dovoljeno posre- 
dovanje, samo, če organizacija za zaposlovanje nima 
možnosti ponuditi jim ustrezne zaposlitve v Jugo- 
slaviji. 

Pri določanju prednosti za. zaposlovanje delavcev 
v okviru skupin iz prvega odstavka lega člena se ob- 
vezno upoštevajo socialno ekonomska in di'uga merila, 
določena z družbenim dogovorom, ki velja na območju 
organizacije za zaposlovanje. 

12. člen 
Ce jugoslovanski državljan, ki mu je organizacija 

za zaposlovanje ponudila ustrezno zaposlitev v Jugo- 
slaviji, te zaposlitve ne sprejme, sme organizacija za 
zaposlovanje posredovati pri njegovem zaposlovanju 
v tujini le, če je ponujeno zaposlitev odklonil zato, 
ker v kraju zaposlitve niso bili zagotovljeni normalni 
pogoji za njegovo nastanitev in prehrano oziroma za 
nastanitev in prehrano njegove družine. 

13. člen 
Organizacija za zaposlovanje' ne sme posredovati 

pri zaposlovanju jugoslovanskih državljanov, ki bi se 
radi zaposlili v tujini, če imajo vsaj strokovno uspo- 
sobljenost kvalificiranega delavca oziroma srednjo 
strokovno usposobljenost v poklicu, ki je v seznamu 
poklicev, za katere po načrtu za zaposlovanje ni do- 
voljeno posredovanje. 

14. člen 
Za delavca, ki dela v organizaciji združenega 

dela, državnem ,organu, samoupravni interesni skup- 
nosti, družbenopolitični organizaciji, društvu ali drugi 
organizaciji sme organizacija za zaposlovanje posre- 
dovati pri njegovem zaposlovanju v tujini le, Ce bo 
v doglednem času prenehala potreba po takem delav- 
cu in če se tem strinja organizacija, organ, skupnost 
oziroma društvo, delavcu pa ni mogoče ponuditi 
ustrezne zaposlitve v skladu s tem družbenim do- 
govorom. 

Organizacija za zaposlovanje ne sme posredovati 
pri zaposlovanju v tujini za tiste jugoslovanske dr- 
žavljane, ki so samovoljno zapustili delo, da bi se 
zaposlili v tujini. 

15. člen i 
Organizacija za zaposlovanje ne sme posredovati 

pri zaposlovanju v tujini za jugoslovanske državljane 
— rezervne oficirje določenih letnikov in druge vo- 
jaške obveznike iz rezervnega sestava, ki imajo vo- 
jaško specialnost posebnega pomena za ljudsko ob- 
rambo. 

16. člen I i 
Organizacija za zaposlovanje ne sme posredovati 

pri zaposlovanju v tujini za jugoslovanskega državljana. 
Iti ne predloži dokazov, da je poskrbel za samohrane 
starše, ki jih je po veljavnih predpisih dolžan .pre- 
življati. 
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17. člen 
Jugoslovanski državljani, ki bi se radi zaposlili v 

tujini, se prijavljajo organizaciji za zaposlovanje po 
njihovem stalnem prebivališču na način, ki ga dolo- 
čajo predpisi o evidenci oseb, ki iščejo zaposlitev. 

Ш. Načrt za zaposlovanje 

18. člen 
Načrt za zaposlovanje določa: 
1) število delavcev, ki jih je v posameznem letu 

dovoljeno zaposliti v tujini. To število se določi na 
podlagi letnega plana družbenega razvoja Jugoslavi- 

. je, potreb po delovni sili, skupnega števila zaposlenih 
V tujini in števila delavcev, ki se bodo vrnili iz tujine; 

• 2) število delavcev, ki jih je dovoljeno zaposliti 
v tujini iz posamezne republike oziroma avtonomne 
pokrajine; to število se določi na podlagi plana druž- 
benega razvoja republike oziroma avtonomne po- 
krajine, potreb po delovni sili, skupnega števila za- 
poslenih v tujini in skupnega števila delavcev, ki se 
bodo vrnili z dela iz tujine, kakor tudi drugih ocen, 
ki so specifične za republiko oziroma avtonomno po- 
krajino; 

3) število delavcev po kvalifikacijski strukturi in 
po spolu; 

4) poklice delavcev, za katere sploh ni dovoljeno 
posredovati, in posebne poklice delavcev, za katere 
ni dovolj no posredovati z določenih območij Jugosla- 
vije; 

5) število delavcev, ki se bodo strokovno uspo- 
sabljali, poklice, za katere se bodo usposabljali, sred- 
stva za financiranje strokovnega usposabljanja in 
organizacije, v kateri se bodo strokovno usppsabljali; 

6) merija za razdelitev ponudb za zaposlovanje 
jugoslovanskih državljanov v tujini republikam in 
avtonomnima pokrajinama. 

19. člen * 
Republiške oziroma pokrajinske organizacije za 

zaposlovanje razdelijo z načrtom za zaposlovanje do- 
ločeno število delavcev organizacijam za zaposlova- 
nje na svojem območju. Akt o razdelitvi določenega 
števila delavcev organizacijam . za zaposlovanje-je se- 
stavni del načrta za zaposlovanje. 

20. člen 
Zvezni biro in republiške oziroma pokrajinske 

organizacije za zaposlovanje sporazumno določijo po- 
stopek za izdelavo načrta za zaposlovanje, kakor tudi 
postopek, po katerem se ta sprejme. 

21. člen 
Ce republika ali avtonomna pokrajina ne more 

realizirati dobljenih ponudb, jih zvezni biro razdeli 
drugim republikam oziroma avtonomnim pokrajinam 
po merilih, ki so določena v načrtu za zaposlovanje. 

' 22. člen 
Zvezni biro spremlja izvrševanje načrta za za- 

poslovanje in obvešča o tem podpisnike tega družbe- 
nega dogovora ter druge zainteresirane organe in 
organizacije. 

23. člen 
Sprememba in dopolnitev načrta za zaposlovanje 

Je možna na predlog ene ali več republiških oziroma 
pokrajinskih organizacij za zaposlovanje. 

URADNI LIST SFRJ 
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IV. Program ukrepov za vrnitev jug-oslovanskih 
državljanov z dela iz tujine 

24. člen 
Da bi se uresničevalo načelo začasnosti zaposlo- 

vanja in bivanja jugoslovanskih državljanov v tujini 
in njihovega postopnega vračanja v Jugoslavijo, 
ustvarjajo družbenopolitične skupiiosti, organizacije 
združenega dela in njihove asociacije ter samouprav- 
ne interesne skupnosti na podlagi ukrepov razvojne 
politike pogoje za postopno vrnitev jugoslovanskih 
državljanov z dela v tujini in za njihovo vključitev v 
aktivno ekonomsko in družbeno življenje v Jugosla- 
viji z razvijanjem gospodarjenja na bazi osebnega 
dela, produktivnejšim angažiranjem v kmetijstvu, 
vlaganjem dela prihrankov delavcev za odpiranje no- 
vih delovnih mest, z olajšavami za nakup gospodar- 
ske opreme, z ustrezno davčno politiko idr. 

Jugoslovanski državljani, ki začasno delajo v 
tujini prispevajo tudi sami k ustvarjanju pogojev za 
vrnitev in pritegnitev k delu v Jugoslaviji. 

Da bi se izpolnjevale naloge iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, se določijo v republikah, avto- 
nomnih pokrajinah in občinah programi za ustvarja- 
nje pogojev za vrnitev delavcev v Jugoslavijo. 

-25. člen 
V .programih za ustvarjanje pogojev za vrnitev 

delavcev v Jugoslavijo, ki jih določijo družbenopoli- 
tične skupnosti, republiške oziroma pokrajinske or- 
ganizacije za zaposlovanje in zvezni biro, se določijo 
s sporazumom zlasti: 

1)_ ukrepi, ki jih morajo storiti organizacije za 
zaposfovanje, da bi dobile vpogled v potrebe in mož- 
nosti za delovno pritegnitev jugoslovanskih delavcev, 
zaposlenih v tujini; 

2) ukrepi, ki jih morajo storiti zvezni biro in or- 
ganizacije za zaposlovanje, da se realizirajo programi 
družbenopolitičnih skupnosti; 

3) vloga in naloge zveznega biroja in organizacij 
za zaposlovanje v zvezi z obveščanjem delavcev o 
možnostih in pogojih za pritegnitev k delu v Jugo- 
slaviji kakor tudi naloge v zvezi s posredovanjem pri 
zaposlovanju doma; 

4) ukrepi, ki so potrebni v zvezi s strokovnim 
usposabljanjem v tujini zaposlenih delavcev v skladu 
z možnostmi in potrebami za vrnitev delavcev ter 
njihovo pritegnitev k delu v Jugoslaviji. 

V. Končni določbi 

26. člen 
Jugoslovanskim državljanom, za katere organiza- 

cije za zaposlovanje po 12. in 15. členu tega družbe- 
nega 'dogovora ne smejo posredovati pri njihovem 
zaposlovanju v tujini, je treba v družbenih dogovorih 
in samoupravnih sporazumih, ki se sprejmejo v druž- 
benopolitičnih skupnostih, dati prednost pri njihovem 
zaposlovanju v Jugoslaviji. 

27. člen 
Ta družbeni dogovor začne veljati naslednji dan 

po podpisu in se objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

Beograd, 1.. julija 1974. 

Za izvršni svet SR Bosne in Hercegovine: 
Alija Avdič s. r. 
član izvršnega sveta in republiški sekretar za delo 

Za izvršni svet SR Cme gore: 
Radivoj Brajovio s. r. 
podpredsednik izvršnega sveta 

Za izvršni svet SR Hrvatske: 
Vlado Bobec s. r. 
republiški sekretar za delo 

Za izvršni svet SR Makedonije: 
Duško Georgijev s. r. 
član izvršnega sveta in republiški sekretar za delo 

Za izvršni svet SR Slovenije: 
Pavle Gantar s. r. 
republiški sekretar za delo 

Za izvršni svet SR Srbije: 
Budšmir Vukašinović s. r. 
republiški sekretar za delo 

Za izvršni svet SAP Kosovo; 
Gortlana Lazic s. r. 
članica pokrajinskega izvršnega sveta 

Za izvršni svet SAP Vojvodine; 
Đjordje Cvetković s. r. 
član pokrajinskega izvršnega sveta in pokrajinski 
sekretar za delo 

759. 

Organizacije združenega dela, registrirane za pro- 
met oziroma uvoz filmov, ki sodelujejo pri uvozu fil- 
mov, so na plenarnem sestanku dne 14. junija 1974 
sklenile in podpisale družbeni dogovor o spremembi 
družbenega dogovora o načinu in pogojih za uvoz fil- 
mov, ki se glasi: 

Na podlagi. 54. člena zakona o prometu blaga in 
storitev s tujino (»Uradni list FLRJ« št. 27/62 in »U- 
radni list SFRJ« št. 14/65, 28/66, 54/67, ^15/71, 29/71 in 
26/72) v zvezi z dragim odstavkom 11. člena uredbe o 
postopku za sklepanje in objavljanju družbenih dogo- 
vorov o načinu in pogojih opravljanja zunanje-trgovin- 
skega prometa (»Uradni list SFRJ«, št. 5/73) sklepajo 
predstavniki organizacij združenega dela, ki sodelujejo 
pri uvozu filmov za jugoslovanske kinematografe 

DRUŽBENI DOGOVOE 

O SPREMEMBI DRUŽBENEGA DOGOVORA O NA- 
' ClNU IN POGOJIH UVOZA FILMOV 

V prvem odstavku 5, člena družbenega dogovora o 
načinu in pogojih uvoza filmov (»Uradni list SFRJ« 
št. 21/74) se besede; »30. junija 1974« nadomestijo z be- 
sedami: »31. decembra 1974«. 

Predstavniki organizacij združenega dela, ki sode- 
lujejo pri uvozu filmov; »Avala-Geneks« — Beograd, 
»Croatia film« — Zagreb, »Ineks film« — Beograd. 
»Cinema« — Sarajevo, »Kinematografi« — Zagreb, 
»Makedonija film« — Skopje, »Zeta film« — Budva, 
»Vesna film« — Ljubljana, »Centar F. R, Z.« — Beog- 
rad, »Jadran film« — Zagreb, »Kosovo film« ■— Pri- 
ština in »Zagreb film« — Zagreb. 

Ta družbeni dogovor sta sprejela Gospodarska 
zbornica Jugoslavije na sastanku dne 10. julija 1974 in 
Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino z aktom št. 
17-16989 z dne 17. julija 1974. 
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Ta družbeni dogovor začne veljati naslednji dan 
po objavi v »Uradnem listu SFRJ«. 

760. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA JAJCA V 
PRAHU 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov so dne 1. julija 1974 sklenili in podpisali spo- 
razum o spremembi zadržanih cen za jajca v prahu, s 
pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati 
svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja 
prodajna cena za 1 kilogram do 91 dinarjev. 

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da 
bodo izdelke Iz 1. točke tega soprazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu ie dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 812 ž dne 26. julija 1974. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Vojvodinaprodukt« — 
Indjija, »Agrokoka« — Zagreb, »Pomurka« — 
Murska Sobota in »Mesoprodukt« — Zagreb. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Intes« — Mari- 
bor, »Mlinotest« — Ajdovščina, »Žito« — Ljub- 
ljana, »3. januar« — Рц1ј, PIK — Reka, »Jadran- 
ka« — Zadar, »Žitoprerada« — Bihač, »Žitokombi- 
nat« — Zagreb, »Prerada« — Split, »Neretvanski 
Partizan« — Metkovič, »Zitopromet« — Mostar, 
»Sarajka« — Sarajevo, »Zitomakedonija« — Sko- 
pje, »Croatia« — Osijek, »Pidelinka« — Subotica, 
»Zitokombinat« — Bačka Topola, »Bačvanka« — 
Senta in »Mlinpred« — Novi Sad. 

761. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA TESTENINE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov so dne 1. julija 1974 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za testenine, s 
pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije zdru- 
ženega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati 
svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja 
prodajna cena: 

1) za*testenine brez jajc; 
a) v rinfuzi i 7 j7 
b) v kilogramskem pakiranju 7,80 
c) v polkilogramskem pakiranju 8,10 
d) v četrtkilogramskem pakiranju 8,43 

2) za testenine z jajci: 
a) v rinfuzi ' jo 25 
b) v kilogramskem pakiranju 10,87 
c) v polkilogramskem pakiranju 11,17 
d) v četrtkilogramskem pakiranju 11,51 

3) za testenino »Bologna« in za testenino 
z najmanj 5 jajci: 
a) v rinfuzi 12,13 
b) v kilogramskem pakiranju 12,76 
c) v polkilogramskem pakiranju 13,06 
d) v četrtkilogramskem pakiranju 13,39 

V cene iz prvega odstavka te točke je všteto po- 
večanje cen iz 12. točke odloka o maksimalnih cenah 
za pšenično moko (»Uradni list SFRJ« št. 36/74). 

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

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 814 z dne 26. julija 1974. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Zitokombinat« — 
Zagreb, »Croatia« — Osijek, PIK — Reka, »3. ja- 
nuar« — Pulj, »Jadranka« — Zadar, »Prerada« —■ 
Split, »Sarajka« •— Sarajevo, »Žitoprerada« — Bi- 
hač, »Neretvanski Partizan« — Metkovič, »Intes« 
— Maribor, »Žito« — Ljubljana, »Mlinotest« — 
Ajdovščina, »Zitopromet« — Mostar, »Mlinpred« 
— Novi Sad, »Bačvanka« — Senta, »Zitokombinat« 
— Bačka Topola, »Fidelinka« — Subotica, in »Zi- 
tomakedonija« — Skopje. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Brodokomerc« 
— Reka, »Sarajevsko polje« —- Stup, »Mlinpred« 
— Novi Sad, »Veletrgovina« — Sarajevo, »Vele- 
promet« — Visoko, »Trgopromet« — Zagreb, »Una- 
komerc« — Bihač, »Koloniale« — Maribor, OTP — 
Osijek, »Sibenka« — Sibenik, »Merks« — Celje, 
»Veleprehrana« — Banjaluka, »Centroprom« 
Beograd, »Mercator« — Ljubljana, »Srbija« —• 
Kragujevac, PUTPI — Pulj, »Centrokolonijal« — 
Skopje, »Kolubara« — Valjevo, »Dalma« — Split, 
»Veletrgovina« ^— Mostar in »Razvitak« — Met- 
kovič. 

762. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli cen 
^»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepata pred- 
stavnika proizvajalcev s predstavniki potrošnikov 

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA SANITARNO 
KERAMIKO 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 19. marca 1974 sklenili in podpisali 
sporazum o spremembi zadržanih cen za sanitarno ke- 
ramiko, s pristavkom, da smejo proizvajalne organiza- 
cije združenega dela ob sedanjih prodajnih pobojih po- 
večati svoje zadržane prodajne cene največ za ISVo. 
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2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 
do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 
kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa spora- 
zum. 

3 K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 198 z dne 19. julija 1974. 

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

Predstavnika proizvajalcev: »Jugokeramika« — 
Zagreb in »Keramika« — Mladenovac. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Merkur« — 
Kranj, »Instalotehna« — Zagreb, »Kerakomerc« 
Zagreb, »Kovinotehna« — Celje, »Grameks« Lju- 
bljana, »Metalka« — Ljubljana, »Feroelektro« — 
Sarajevo, »Karaorman« — Skopje, »Zvezdara« 
Beograd. »Kopaonik« — Beograd, »Feroimport« — 
Zagreb, Trgovinsko poduzeče — Zaprešič, »Tehno- 
gvožđar« — Novi Sad, »Radioelektro« — Mladeno- 
vac, »Gvoždar« — Kraljevo, »Elektrometal« — Be- 
ograd, »Ogrev« — Beograd in »Sumadijapromet« — 
Topola. 

763. 

Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli cen 
(»Uradni list SFRJ« št. 25'72 in 35/72) sklepa predstav- 
nik proizvajalcev s predstavniki potrošnikov 

SPOEAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA AKTIVNO 
GLINO — TERAFINO 

1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki potro- 
šnikov so dne 16, maja 1974 sklenili in podpisali spora- 
zum 6 spremembi zadržanih cen za aktivno glino —' 
terafino, s pristavkom, da smejo proizvajalne organiza- 
cije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih 
povečati svoje vzadržanfr prodajne cene tako, da znaša 
najvišja prodajna cena: 

din/t 
1) za terafino BRM, pakirano 2.900 
2) za terafino BRM, v rinfuzi 2,850 
3) za terafino BRM/E, pakirano 2.900 
4) za terafino BRV, pakirano 2.900 
5) za terafino BRV, v rinfuzi 2.850 

■ 6) za perkolin, pakiran 5.800 
7) za metilit, pakiran 4.640 
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bo- 

do izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali ozi- 
roma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa 
sporazum. 

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 275 z dne 10. julija 1974. 

4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po ob- 
javi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo na- 
slednji dan od dneva podpisa. 

Predstavnik proizvajalcev: INA-Petrokemija — 
Kutina. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: Tvornica ulja —1 

Zagreb, »Bimal« — Brčko, »Servo Mihalj«— Zre- 
njanin, »Radeljevič« — Dubrovnik, Tovarna olja 
— Slovenska Bistrica, KZK — Kranj, INA-Rafine- 
rija — Reka in INA-Rafinerija — Zagreb. 

764. 

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

SPORAZUM 

O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA ŽVEPLENO 
KISLINO 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki pot- 
rošnikov sodne 23. maja 1974 sklenili in podpisali spo- 
razum o .spremembi zadržanih cen za žvepleno kise- 
lino, s pristavkom, da smejo- proizvajalne organizacije 
združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih pove- 
čati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša naj- 
višja prodajna cena: 

din/t 
1) za žvepleno kislino ббТ.е (9?Л'«) 439 
2) za žvepleno kislino 660Be (75%) 372 
3) za oleum 20° (104,5°/(i) 710 

4) za oleum 00° (113,5%) 
5) za akumulatorsko kislino бС^Ве 931 
6) za akumulatorsko kislino 28—32,,/« 692 

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

3. K temu sporazumu ie dal soglasje Zvezni zavod 
za cene s svojo odločbo št. 807 z dne 26. julija 19<4. 

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

Predstavniki proizvajalcev: »Zorka« — Sabac, 
»Zorka« Subotica, »Trepča« —' Kosovska Mitrovi- 
ca, ETB, — Bor, »Cinkarna« — Celje in »Zletovo« 
— Titov Veles. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: 14 kupcev-pot- 
rošnikov, podpisnikov sporazuma. 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
so v besedilo zakona o osnovah varnosti v železniškem 
prometu objavljeno v »Uradnem listu SFRJ« št. 33/7-^, 
zašle spodaj navedene napake, zato se daje 

POPRAVEK 

ZAKONA O OSNOVAH VARNOSTI V ŽELEZNIŠ- 
KEM PROMETU 

1. V prvem odstavku 8. člena mora v 4, točki na- 
mesto besede: »smeri« stati pravilno beseda: »oremi«, 
v 6, točki pa je treba za besedo: »najmanj« dodati be- 
sede: »3,80 m, pri vzporednih progah pa najmanj«. 

2. V drugem odstavku 13. člena, prvem in drugem 
odstavku 17 člena in 2, točki prvega odstavka 69. čle- 
na morata namesto besed: »kontaktno omrežje« v raz- 
ličnih sklonih stati pravilno besedi: »vozno omrežje« 
v ustreznem sklonu. 

3. V drugem odstavku 15. člena mora v 2, točki 
namesto besede: »zagotovljeni« stati pravilno: »zava- 
rovani«. . . 

4. V 24 členu morata namesto besed: »registrira- 
joči brzinomer« stati pravilno besedi: »registrirni br- 
zinomer«. 

5 V 30. členu mora namesto besede: »odpremišča« 
stati pravilno beseda: »odpravništva«. 
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6. V drugem in tretjem odstavku 34. člena ter v 1. 
točki 73. člena morata namesto besed: »brzinski meter« 
stati pravilno besedi: »tekoči meter«. 

7. V 44. členu mora namesto besede: »sličnosti« sta- 
ti pravilno beseda; »slišnosti«. , 

S. V tretjem odstavku 47. člena mora namesto be- 
sede: »zmožnost« stati pravilno beseda: »sposobnost«. 

9. V prvem odstavku 48. člena morajo namesto 
besed: »pogojev, kjer nima telesnih in duševnih zmož- 
nosti« stati pravilno besede: »pogojev glede telesne in 
duševne sposobnosti«. 

10. V prvem odstavku 51. člena morajo namesto 
besed: »preverjati telesne in duševne zmožnosti« stati 
pravilno besede: »preverjati zdravstveno telesno in du- 
ševno sposobnost«. 

Iz Sekretariata za zakonodajo Skupščine SFRJ, 
Beograd, 24. julija 1974. 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
sta v besedilo odloka o oblikovanju prodajnih cen za 
cigarete, objavljeno v »Uradnem listu SFRJ« št. 36/74, 
zašli spodaj navedeni napaki, zato se daje 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da je 
v besedilo družbenega dogovora o liporabi sredstev, 
doseženih s povečanjem cen za cigarete, za posamezne 
namene, ki se financirajo po skladu za pospeševanje 
zunanjetrgovinskega prometa s tpbakom in tobačnimi 
izdelki, objavljeno v »Uradnem listu SFRJ« št. 36,74, 
zašla spodaj navedena napaka, zato se daje 

POPRAVEK 
DRUŽBENEGA DOGOVORA O UPORABI SRED- 
STEV. DOSEŽENIH S POVEČANJEM CEN ZA CIGA- 
RETE, ZA POSAMEZNE NAMENE. KI SE FINANCI- 
RAJO PO SKLADU ZA POSPEŠEVANJE ZUNANJE- 
TRGOVINSKEGA PROMETA S TOBAKOM IN TO- 

BAČNIMI IZDELKI 

V 7. členu morajo namesto besed: »dneva podpi- 
sa« stati pravilno besede: »21. julija 1974«. 

Iz Zveznega izvršnega sv^ta, Beograd, 24. julija 
1974. 

POSTAVITVE IN RAZREŠITVE 

POPRAVEK 

ODLOKA O OBLIKOVANJU PRODAJNIH CEN ZA 
CIGARETE 

V 6. točki mora namesto besedila prvega odstav- 
ka stati pravilno tole besedilo: 

»6. Organizacije in imetniki obrtov morajo za 
vse količine cigaret iz 4. točke tega odloka (zaloge in 
blago na poti) obračunati zneske iz 4. točke pod 1) in 
2) tega odloka in od tako obračunanega skupnega 
zneska izločiti 0,20 dinarjev za zavitek z 20 cigareta- 
mi ter ta znesek v 30 dneh od uveljavitve tega odlo- 
ka vplačati na račun 840-2117 — Temeljni davek od 
prometa tobačnih izdelkov (tar: številka 3), ostanek 
pa na poseben račun št. 60804-654-37 — Sklad za po- 
speševanje zunanjetrgovinskega prometa s tobakom 
in tobačnimi izdelki. Organizacije in imetniki obrtov 
smejo od ugotovljenih zneskov obdržati 70/o za stroške 
popisa.« 

V drugem odstavku morajo namesto besed: »Od 
zneska, vplačanega na račun« stati pravilno besede: 
»Od zneskov, vplačanih na računa«. 

1974. 
Iz Zveznega izvršnega sveta, Beograd, 25. julija 

Pri primerjanju z izvirnikom se je ugotovilo, da 
je v besedilo odredbe o prodajnih cenah za posamez- 
ne vrste kave, objavljeno v »Uradnem' listu SFRJ« 
št. 36/74, zašla spodaj navedena napaka, zato se daje 

POPRAVEK 

ODREDBE O PRODAJNIH CENAH ZA POSAMEZNE 
VRSTE KAVE 

V 1- to,eki ™°ra P1' zaporedni številki 13 v stolp- 
cu 5 namesto številke: »42,98« stati pravilno številka: 
»46,98«. 

Iz Zveznega sekretariata za. trg in cene, Beograd, 
29. julija 1974, 

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o 
časopisni agenciji Tanjug (»Uradni list SFRJ« št. 
24/74) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
o imenovanju Članov sveta Časopisne 
AGENCIJE TANJUG TER O DOLOČITVI ZVEZNIH 
ORGANOV IN ORGANIZACIJ, KATERIH PRED- 

STAVNIKI SESTAVLJAJO SVET TANJUGA 

L Za člane sveta časopisne agencije Tanjug se ime- 
nujejo: 

Sinan Hasani, podpredsednik Skupščine SFRJ; 
Dragoljub Stavrev, član izvršilnega komiteja pred- 

sedstva'centralnega komiteja ZKJ; 
Хуап Franko, zvezni sekretar za pravosodje in or- 

ganizacijo zvezne uprave; 
Ivan Lovrič, član predsedstva Zvezne konference 

SZDLJ. 
2. V svet časopisne agencije Tanjug delegirajo po 

enega predstavnika tile zvezni organi in organizacije: 
Zvezni sekretariat za zunanje zadeve; 
Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo; 
Zvezni sekretariat za notranje zadeve; 
Zvezni komite za informacije; 
Gospodarska zbornica Jugoslavije; 
Jugoslovanska radiotelevizija; 
Poslovno združenje izdajateljev tiska Jugoslavije, 
3. V svet časopisne agencije Tanjug delegira de- 

lovna skupnost Tanjuga šest predstavnikov. 

E. p. št. 377. 
Beograd, 27. junija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijeđić s. r. 

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in ds- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, 
67/72, in 21/74) izdaja Zvezni izvršni syet 

ODLOČBO 
O POSTAVITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRE- 

TARJA ZA ZUNANJE ZADEVE 

Za' pomočnika zveznega sekretarja za zunanje za- 
deve se postavi Slavoljub Petrovie^dosedanji vodja se- 
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ktorja za varstvo jugoslovanskih interesov civilnih in 
pravnih oseb v Zveznem sekretariatu za zunanje za- 

de ve. 

E. p. št. S78. 
Beograd, 26 junija 1974. 

Zvezni izvršni svet 
Predsednik; 

Džemal Bijedić s. r. 

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zvez- 
nih organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, 
67/72 in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI GENERALNEGA DIREKTORJA 
ZVEZNEGA ZAVODA ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

Za generalnega direktorja Zveznega zavoda_ za 
družbeno planiranje se postavi Jože Novinšek, član 
Izvršnega sveta SR Slovenije in direktor Zavoda za 
planiranje SR Slovenije. 

E. p. št. 388. 
Beograd, 11. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić s. r. 

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, 67/72 
in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O POSTAVITVI DIREKTORJA ZVEZNEGA BIROJA 
ZA ZAPOSLOVANJE 

Postavi se za direktorja Zveznega zavoda za zapo- 
slovanje Josip Franič, dosedanji pomočnik zveznega 
sekretarja za delo in socialno politiko in vršilec dolž- 
nosti direktorja Zveznega biroja. 

E. p. št. 389. 
Beograd U. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedić š. r. 

Na podlagi 43. člena- zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih 

- organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, 67/72 in 
21/74) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 
O RAZREŠITVI DIREKTORJA ZVEZNEGA ZAVO- 

DA ZA CENE 

Z 31. julijem 1974 se razreši direktor Zveznega 
zavoda za cene Vjekoslav Lackovič, ker odhaja na 
drugo mesto. 

E. p. št. 390. 
Beograd, 11. julija 1974. 

Zvezni izvršni svet 
Predsednik: 

Džemal Bijedić s. r. 

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in de- 
lovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih 
organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71; 54/71, 67/72 
in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet 

ODLOČBO 

O RAZREŠITVI DIREKTORJA V ZVEZNEM ZAVO- 
DU ZA DRUŽBENO PLANIRANJE 

Z 31. julijem 1974 se razreši direktor v Zveznem 
zavodu za družbeno planiranje Vladimir Lončar, ker 
odhaja na drugo mesto. 

E. p. št. 391. 
Beograd, U. julija 1974.- 

Zvezni izvršni svet 

Predsednik: 
Džemal Bijedič s. T. 

ODLIKOVANJA 

UKAZ 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije odločil, 
da se 

— ob dvajsetletnici izhajanja ter za izredno do- 
bre uspehe napredek teorije in prakse vojaške eko- 
nomike odlikuje 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z VELIKO 
ZVEZDO 

Vojaško-ekonomski pregled JLA. 

St. 2. 
Beograd, 10. januarja 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

UKAZ 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije odločil, 
da se 

— za izredne zasluge pri graditvi in krepitvi 
oboroženih sil Socialistične federativne republike Ju- 
goslavije odlikuje 

Z REDOM LJUDSKE ARMADE Z LOVORJEVIM 
VENCEM 

Zrakoplovna vojaška akademija. 

St. 3. 
Beograd, 15. januarja 1974. 

Predsednik republike! 
Josip Broz Tito s. r. 
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4 TJ K A Z 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije odločil, 
da se 

— za izredne zasluge pri razvoju in utrjevanju 
miroljubnega sodelovanja in prijateljskih odnosov 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Kraljevino Nepal odlikuje 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO 

Jharendra N. Singha, "izredni in pooblaščeni ve- 
leposlanik Kraljevine Nepal v Socialistični federativ- 
ni republiki Jugoslaviji. 

St. 4. 
^ Beograd, 15. januarja 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

UKAZ 

PREDSEDNIK 
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 

JUGOSLAVIJE 

je na podlagi 4, točke-pod 4) ustavnega amand- 
maja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih So- 
cialistične federativne republike Jugoslavije odločil, 
da se 

— za izredne zasluge pri razvoju in utrjevanju 
miroljubnega sodelovanja in prijateljskih odnosov 
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo 
in Kraljevino Nepal odlikuje 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE VELIKE ZVEZDE 
4 

Birendra Bir Bikram Shah Dev, Kralj Nepala. 

St. 5. ' - 1 

Beograd, 22. januarja 1974. 

Predsednik republike; 
Josip Broz Tito s. r. 

VSEBINA: 
Stran 

701. Zakon o ratifikaciji sporazuma o spremembi 
sporazuma med vlado Socialistične federa- 

. tivne republike Jugoslavije in vlado Zveze 
sovjetskih socialističnih republik o eko- 
nomskem in tehničnem sodelovanju pri gra- 
ditvi in rekonstrukciji industrijskih podjetij 
in drugih objektov v SFRJ — — — — 1281 

702. Zaključni račun proračuna federacije za 
leto 1973 — — _______ 1284 

Stran 
703. Zakon o obveznostih federacije za pokojnine 

■ borcev — — — — — — — — — 1288 
704. Zakon o Muzeju revolucije narodov in na- 

rodnosti Jugoslavije — — — — — — 1290 
705. Zakon o vnašanju in razširjanju tujih sred- 

stev množičnega komuniciranja in o tuji 
informacijski dejavnosti v Jugoslaviji — 1292 

706. Zakon o Jugoslovanskem ladijskem re- 
gistru i3oo 

707. Zakon o spremembah zakona o otroškem 
dodatka vojaških oseb v aktivni službi 
Jugoslovanske ljudske armade — — — 1302 

708. Zakon o prenehanju veljavnosti zakona o 
začasni prepovedi razpolaganja s sredstvi, 
doseženimi s povečanjem cen za cigarete 1303 

709. Zakon o opravljanju hidrometeoroloških na- 
log, ki imajo pomen za vso državo — )— 1303 

710. Zakon o poslovanju s stanovanji v druž- 
beni lastnini, na katerih ima pravico upo- 
rabe federacija — — — — — — — 1305 

711. Odlok o uporabi sredstev stalne proračun- 
ske rezerve federacije za pomoč posamez- 
nim državam — — — — — — — — 1306 

712. Odlok o uporabi sredstev stalne proračun- 
ske rezerve federacije za pomoč Arabski 
republiki Egiptu — — — — — — — 1303 

713. Odlok o najnižjem znesku nadomestila 
osebnega dohodka funkcionarjev, ki jih voli 
ali imenuje Skupščina SFRJ — — — — 1306 

714. Odlok o najnižjem znesku nadomestila 
osebnega dohodka delegatov v Skupščini 
SFRJ _________ 1307 

715. Odlok o razrešitvi in imenovanju namestni- 
kov zveznih sekretarjev in namestnikov 
predsednikov zveznih komitejev — — — 1307 

716. Odlok o imenovanju predsednika in članov 
komisije za volitve in odpoklic delegatov 
v Zvezni zbor — — — — — — — 1308 

717. Odlok o razrešitvi sodnika Ustavnega so- 
dišča Jugoslavije — — — — — — 1308 

718. Odlok o izvolitvi sodnika ustavnega so- 
dišča Jugoslavije — — — — — — 1308 

719. Odlok o razrešitvi namestnika generalnega 
direktorja Službe družbenega knjigovod- 
stva Jugoslavije — — — — — — — 1309 

720. Odlok o minimalnih odkupnih cenah za 
živino — — — — — — — — — 1309 

721. Odlok o spremembi odloka o pogojih, ob 
katerih smejo državljani prinašati posamez- 
ne predmete iz tujine — — — — — 1311 

722. Odlok o cenah, po katerih bo Zvezna di- 
rekcija za rezerve živil odkupovala pitane 
junce in junice — — — — — — — 1311 

723. Odlok p spremembah odloka o maksimira- ■ 
nju cen za posamezne osnovne prganske 
proizvode — — — — — — — — 1311 

724. Odlok o maksimalnih cenah za izdelke ne- 
železne in železne metalurgije — — — 1312 

725. Odlok o načinu oblikovanja rabatov in marž 
v prometu blaga na debelo in drobno — — 1313 

726. Odlok o oblikovanju tržnih cen za pnev- 
matike — — — — — — — — — 13-!3 

727. Odlok o spremembah odloka o maksimalnih 
cenah za umetna gnojila in pesticide — — 1313 

728. Odlok o spremembi odloka o blagu, kate- 
rega izvoz in uvoz sta regulirana — — — 1313 
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729 Odlok o -dopolnitvi odloka o določanju in de- 
litvi globalne' devizne kvote za plačevanje 
uvoznih surovin in drugega reprodukcijske- 
ga materiala v letu 1974 — — — — — 1314 

730. Odlok o blagu, "ki se uvozi na podlagi po- 
sebnega soglasja — — — - - 

731 Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o 
določitvi in delitvi globalne devizne kvote 
za uvoz blaga osebne porabe v leoi 1974 — 

732. Odlok o oblikovanju tržnih cen^za posa- 
mezne vrste mesa 

1314 

1317 

1317 

— — 1318 

743 - Odločba o dopolnitvah odločbe o nižjih ca- 733' rinsMh stopnjah za specifično opremo za 
proizvodnjo cementa 

734 Odločba o dopolnitvi odločbe o mzjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično-opremo, ki 
se uporablja v gozdarstvu 

735 Odločba o dopolnitvah odločbe o mžjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično opremo za 
proizvodnjo poliamidnih vlaken 

736 Odločba o dopolnitvi odločbe o nižjih carin- 
skih stopnjah za specifično opremo, _ ki se 
uporablja v rudnikih boksita ter pri pro- 
izvodnji anod za elektrolizo aluminija^ gh- 
nice~ in aluminija 

737. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme, ki se uporablja v proiz- 
vodnji vodikovega peroksida 

738. Odločba o dopolnitvi odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično opremo^ki se 
uporablja v kmetijstvu 

739 Odločba o dopolnitvi odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično opremo za 
proizvodnjo poliestrskih vlaken 

740. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme, ki se uporablja v pro- 
izvodnji vtekočinjenega kisika — 

741. Odločba o dopolnitvah odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično opremo, ki se 
uvaža v okviru programa modernizacije ju- 
goslovanskega telegrafskega in telefonskega 
prometa — — — — 

742. Odločba o dopolnitvah odločbe o nižjih ca- 
rinskih stopnjah za specifično opremo za 
proizvodnjo vinilkloridnega monomera 
PVC v prahu ^ 

1319 

_ _ _ 1319 

1319 

- _ 1320 

1321 

1321 

747. Odločba o spremembah in dopolnitvah od- 
ločbe o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme za proizvodnjo, oplemeni- 
tenje in predelavo nekovinskih surovin — 

748. Odločba o spremembah in dopolnitvah od- 
ločbe o carinski oprostitvi specifične opreme 
za zdravstvo — — — — — — — 

749. Dopolnitev skupnih osnov kreditne politike 
v letu 1974 — — — — — 

750. Odredba o spremembi odredbe o blagovnih 
kontingentih in deviznih kontingentih za 
uvoz blaga v letu 1974 — — — — — 

751. Odredba o spremembah in dopolnitvah 
odredbe o načinu uveljavljanja kompenza- 
cije za umetna gnojila — — — — — 

752 Odločba o roku in pogojih, ob katerih se 
posli uvoza blaga in storitev na kredit ne 
štejejo za kreditne posle — — 

753. Odločba o spremembi in dopolnitvi odločbe 
o pogojih, ob katerih se daje organizacijam 
združenega dela dovoljenje, da smejo imeti 
devize v tujini — 

754. Odločba o spremembi odločbe o ukrepih za 
izvajanje kreditne politike v letu 1974 — 

755. Odločba o dopolnitvi odločbe o vrstah de- 
-viz, katere se štejejo za devize, ki so po- 
membne za ohranitev likvidnosti v medna- 
rodnem plačevanju — — 

756. Odločba o dopolnitvi odločbe o ukrepih za 
izvajanje kreditne politike v letu 1974 

757. Odlok o razpisu nadomestnih volitev enega 
delegata v Zvezni zbor Skupščine SFRJ iz 
SR Črne gore — — — — — — — 

758. Družbeni dogovor o začasnem zaposlovanju 
jugoslovanskih državljanov y tujini m o 
njihovi vrnitvi z dela iz tujine — 

759. Družbeni dogovor o spremembi družbenega 
dogovora o načinu in pogojih uvoza lumov 

760. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
jajca v prahu — — — 

761. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
1322 testenine— — — — — — — — — 

762. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
sanitarno keramiko — — — — — — 

Stran 

1334 

uuieid — 
_ — — 1323 763. 

743. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme, ki se uporablja za kloral- 
kalno elektrolizo — — — _ — — 

744. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za 
uvoz specifične opreme, ki se uporablja v 
proizvodnji proizvodov na bazi kloralkalmh 
elektroliz ter polimerizacije in kopolimeri- 
zacije na bazi propilena, etilenoksida in 
propilenoksida — — • 

745. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme, ki se uporablja pri pro- 
izvodnji furnirja in neoplemenitenih in 
oplemenitenih lesnih plošč (lesonitnih pJ.ošč, 
ivernih plošč, panelk in vezanih plosc) — 

746. Odločba o nižjih carinskih stopnjah za uvoz 
specifične opreme, ki se uporablja v proiz- 
vodnji lesovine, polceluloze in celuloze ter 
njihovi primarni ^predelavi_ — izdelavi 
ovojnega in embalažnega papirja 

Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
aktivno glino-terafino — — — — — 

— 1326 

764. Sporazum o spremembi zadržanih cen za 
1325 žvepleno kislino — — — 

Popravek zakona o osnovah varnosti v želez- 
niškem prometu — — — 

Popravek odloka o oblikovanju prodajnih cen za 
cigarete — — — — 

Popravek odredbe o prodajnih cenah za posa- 
mezne vrste kave — — 

Popravek družbenega dogovora o uporabi sred- 
stev, doseženih s povečanjem cen za ciga- 

ma rete, za posamezne namene, ki se financi- 
rajo po skladu za pospeševanje zunanjetr- 
govinskega prometa s tobakom in tobačni- 
mi izdelki — — — 

Postavitve in razrešitve — — — — — — 
1331 Odlikovanja — — — — — — — — 

133G 

1337 

1337 

1337 

1337 

1338 

1338 

1338 

1339 

1339 

1339 

1342 

1343 

1343 

1343 

1344 

1344 

1344 

1345 

1345 

1345 
1345 
1348 
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