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»URADNI LIST SFRJ« Izhaja v srbskohrvatski oziroma hrvatskosrbskl, slovenski, makedonski, albanski In madžarski Izdaji — Oglasi po ceniku.
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BEOGUAD
ŠTEVILKA 40.

7G5.

LETO XXX.

Cena te številke je 16 dinarjev. — Naročnina za leto 1974 znaša ;i30 dinarjev —
Uredništvo: Beograd ul Jovana Rlstiča
št. 1. Poštni prerla) 226 - Telefoni;
centrala 650-155: uredništvo 651 8C5: naročninska služba 651-732: komercialni
sektor 651 -671; telex 11756

767.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena zakona o
otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št.
54/67, 24/71, 40/73 in 39/74) izdaja Zvezni izvršni svet

Na podlagi 5. točke 347. člena ustave Socialistične
federativne republike Jugoslavije izdaja Zveznii izvršni
svet
ODLOK

ODLOK
O STOPNJI PRISPEVKA ZA OTROŠKI DODATEK
VOJAŠKIH OSEB V AKTIVNI SLUŽBI JUGOSLOVANSKE LJUDSKE ARMADE
1, Stopnja prispevka za otroški dodatek vojaških
oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade za
leto 1974 znaša 1% od osnove za obračunavanje prispevka iz drugega odstavka 40. člena zakona o otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade.
2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
»Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 519.
Beograd, 11. julija 1974.

O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA O NAJNIŽJI OBRESTNI MERI, PO KATERI POŠTNA HRANILNICA OBRESTUJE HRANILNE VLOGE NA VPOGLED IN O OBRESTNI MERI ZA HRANILNE VLOGE, KI JIH IMA POŠTNA HRANILNICA NALOŽENE
PRI NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE
1. Veljati neha odlok o najnižji obrestni meri, po
kateri Poštna hranilnica obrestuje hranilne vloge na
vpogled in o obrestni meri za hranilne vloge, ki jih
ima Poštna hranilnica naložene pri Narodni banki Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 14/70 in 53/71).
2. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi
v »Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 521.
Beograd, 30. julija 1974.

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedic s. r.
766.

j

Zvezni izvršni svet

Predsednik:.
Džemal Bijedic s. r.

768.

Na podlagi drugega odstavka 13. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske
ljudske armade (»Uradni list SFRJ« št. 24/71) izdaja
Zvezni izvršni svet

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o
začasni prepovedi uporabe družbenih sredstev za nakup avtomobilov v lastnini občanov (»Uradni list SFRJ«
št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOK

ODLOK
O "VIŠINI OTROŠKEGA DODATKA VOJAŠKIH
OSE3 V AKTIVNI SLUŽBI JUGOSLOVANSKE
LJUDSKE ARMADE
1. Aktivni vojaški osebi, ki izpolnjuje pogoje za
pridobitev pravice do otroškega dodatka, predpisanega
z zakonom o otroškem dodatku vojaških oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudske armade, gre v letu
1974 otroški dodatek v višini 130 dinarjev za vsakega
otroka.
2. Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v
»Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 520.
Beograd, 11. julija 1974.

•-

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedic s. r.

O DOKAZIH, KI ЈШ MORAJO DOLOČENI UPORABNIKI DRUŽBENIH SREDSTEV PREDLOŽITI
SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA HKRATI
Z NALOGOM ZA IZPLAČILO CENE ZA KUPLJENI
AVTOMOBIL
1. Organizacije združenega dela. samoupravne interesne skupnosti in druge samoupravne organizacije
ter skupnosti in organi družbenopolitičnih skupnosti
so dolžni službi družbenega knjigovodstva hkrati z
nalogom za izplačilo cene za kupljeni avtomobil predložiti naslednje dokaze:
1) fakturo oziroma profakturo prodajalca za kupljeni avtomobil;
2) pismeno izjavo kupca, da avtomobil, za katerega
se daje nalog za izplačilo cene, ni v lastnini občana ali
civilne pravne osebe.
Ce se kupuje avtomobil po organizacijah združenega dela, ki se ukvarjajo s posredovalnimi posli, priložijo organizacije, skupnosti in organi iz prvega od-
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Stran 1350. — Številka 40.

stavka te točke namesto izjave iz omenjenega odstavka
pod 2) pismeno izjavo organizacije združenega dela,
ki se ukvarja s posredovalnimi posli, da kupljeni avtomobil, za katerega se daje nalog za izplačilo cene, ni
v lastnini občana ali civilne pravne osebe. 2. Izjave iz 1. točke tega odloka morajo navajati
številko motorja in šasije avtomobila ter številko in
datum, pod katerima so omenjene izjave vpisane v
knjigah organizacij, skupnosti oziroma organov, ki dajejo izjavo.
3. Ta odlok začne veljala naslednji dan po objavi
v »Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 522.
Beograd, 30. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.
769.
Na podlagi drugega odstavka 1. člena zakona o
poslovanju s stanovanji v družbeni lastnini, na katerih ima pravico uporabe federacija (»Uradni list
SFRJ« št. 39/74) izdaja Zvezni izvršni svet

770.
Na podlagi prvega odstavka 1. člena zakona o ■
poslovanju s stanovanji v družbeni lastnini, na katerih ima pravico uporabe federacija (»Uradni list
SFRJ« št. 39/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O ORGANIZACIJAH, KI BODO ZAČASNO GOSPODARSKO POSLOVALE S STANOVANJI FEDERACIJE
1. S stanovanji federacije izvzemši vojaška stanovanja, bodo v skladu s 3., 4. in 5. členom zakona o
poslovanju s stanovanji v družbeni lastnini, na katerih ima pravico uporabe federacija, začasno do 31.
decembra 1974 gospodarsko poslovale organizacije' za
gospodarsko poslovanje (gospodarjenje) s stanovanjskimi hišami v družbeni lastnini, ki so do uveljavitve te odločbe gospodarsko poslovale (gospodarile)
s tern delom stanovanj federacije.
2. Ce bodo do dneva njene uveljavitve vključene v
interesne skupnosti, bodo organizacije iz 1. točke te
odločbe do 31. decembra 1974 nadaljevale gospodarsko poslovati (gospodariti) z delom stanovanj federacije iz 1. točke te odločbe kot servis teh interesnih
skupnosti.
3. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
E. p. št. 495.
Beograd, 25. julija 1974.

ODLOČBO
O PODJETJIH, KI BODO ZAČASNO POSLOVALA
S STANOVANJSKIMI HlSAMI, STANOVANJI, POSLOVNIMI STAVBAMI IN POSLOVNIMI PROSTORI V DRUŽBENI LASTNINI,. NA KATERIH IMA
PRAVICO UPORABE FEDERACIJA IN KI JIH
UPORABLJAJO TUJA DIPLOMATSKA IN KONZULARNA PREDSTAVNIŠTVA IN NJIHOVO OSEBJE
1. Dokler ne bo izdan predpis, ki bo urejal upravljanje oziroma gospodarsko poslpvanje s stanovanjskimi hišami, stanovanji, poslovnimi stavbami in poslovnimi prostori v družbeni lastnini, na katerih ima
pravico uporabe federacija, bo v skladu s 3. členom
in drugim odstavkom 4. člena ter 5. členom zakona
o poslovanju s stanovanji v družbeni lastnini, na katerih ima pravico uporabe federacija, z njimi -upravljalo oziroma gospodarsko poslovalo Podjetje za gospodarjenje s stavbami in stanovanji tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev, Beograd.
2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
E, p. št. 494.
Beograd, 25. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Đžemal Bijeđić s. r.

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.
771.
Na podlagi 301. čletoa zakona o službi v oboroženih silah (»Uradni list SFRJ« št. 22/74) predpisuje
zvezni sekretar za ljudsko obrambo
PRAVILNIK
O POSTOPKU ZA UVELJAVITEV PRAVICE DO
PODALJŠANEGA ZAVAROVANJA
1. člen
Zakonec po službeni potrebi premeščene aktivne
vojaške osebe, ki mu zaradi te premestitve preneha
zaposlitev (281. člen zakona o službi v oboroženih
silah), uveljavlja pravico do podaljšanega zavarovanja ha način, ki je predpisan s tem pravilnikom.
2. člen
Zakonec aktivne vojaške osebe iz 1. člena tega
pravilnika (v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) uveljavlja pravico do podaljšanega zavarovanja pri skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev, pri kateri je bil zavarovan, dokler je bil zaposlen.
Skupaj s prošnjo za priznanje pravice do podaljšanega zavarovanja predloži zavarovanec dokaz, da se
je v predpisanem roku prijavil pristojni organizaciji
za zaposlovanje ter da nima možnosti zaposlitve na
ustreznem delovnem mestu, kakor tudi dokaz o, pre-
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mestitvi aktivne vojaške osebs, iz naslova katere mu
gre pravica do podaljšanega zavarovanja.
,
3. člen
Zahtevo za vplačevanje zneska na račun prispevka za podaljšano zavarovanje, ki je določen z odločbo
o priznanju pravice do podaljšanega zavarovanja,
predloži zavarovanec vojaški enoti oziroma vojaškemu zavodu, pri katerem je zaposlena aktivna vojaška oseba, iz naslova premestitve katere uveljavlja
pravico do podaljšanega zavarovanja.
Skupaj z Zahtevo iz prvega odstavka tega člena
priloži pravnomočno odločbo o priznanju pravice do
podaljšanega zavarovanja.
4, člen
■Odločbo o vplačevanju zneska na račun prispevka za podaljšano zavarovanje izda starešina vojaške
enote oziroma vojaškega zavoda na položaju poveljnika polka ali višjem položaju, v katerem je zaposlena aktivna vojaška oseba, iz naslova katere uveljavlja zavarovanec pravico do podaljšanega zavarovanja.
Z odločbo iz prvega odstavka tega člena se določi vojaška enota oziroma vojaški zavod, ki bo vplačeval prispevek za podaljšano zavarovanje in zavezuje zavarovanec, da bo v treh dneh obvestil starešino iz prvega odstavka tega člena, če se zaposli ali
uveljavi pravieo do pokojnine, če mu je ponujena
zaposlitev na ustreznem delovnem mestu oziroma če
se ne želi prijaviti na oglas za zaposlitev na takem
delovnem mestu ali če je obsojen na nepogojno kazen zapora več kot šest mesecev.
5. člen
Ce zavarovanec ne ravna na način iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika, pa je zaradi tega federacija oškodovana, mora starešina iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika dostaviti predmet pristojnemu vojaškemu pravobranilcu, da začne postopek za |>pvrmtev škode.
6, člen
Odločbe o priznavanju pravice do nadomestila
aktivnim vojaškim osebam za podaljšano zavarovanje njihovega zakonca, k! so bile izdane do uveljavitve tega pravilnika, ostanejo v veljavi, s pristavkom, da se vplačevanje zneska na račun prispevka za
podaljšano zavarovanje podaljša na tri leta, v ta čas
pa je vštet tudi čas, ki je določen z omenjenimi odločbami.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, neha veljati pravilnik o nadomestilu aktivnim vojaškim osebam za podaljšano pokojninsko in invalidsko zavarovanje njihovega zakonca (»Vojaški uradni list« št.
9/66 in 4'68).
8, člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objaVi v
»Uradnem listu SFRJ«.
R. v. p. št. 52.
Beograd, 31. julija 1974.

'

772.
Na podlagi 1. točke odloka o blagu, za katero določa-blagovne kontingente in devizne kontingente Zvezni sekretariat za zunanjo trgovino (»Uradni list SFRJ«
št. 14/72, 41/73 in 25/74), izdaja zvezni sekretar za
zunanjo trgovino na predlog Zveznega sekretariata za
trg in cene po poprejšnjem mnenju Gospodarske zbornice Jugoslavije
ODREDBO
O DOPOLNITVI ODREDBE O RI.AGOVNIlf KONTINGENTIH IN DEVIZNIH KONTINGENTIH Z\
UVOZ BLAGA V LETU 1974
1. V 2. točki odredbe o blagovnih 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) pod 1) Reprodukcijski material, se doda za zaporedno številko 29 nova zaporedna številka 30, ki se glasi:
»Zap.
štev.

30

Tarifna
- številka
carinske
tarife

86.09/1
86.09/5b

Imenovanje

Vozovni g rodi
Osi za železnice
Skupaj;

Količina
oziroma
vrednost

21.729 ton«

V 2. točki pod 2) Blago široke porabe, se dodajo
za zaporedno, številko 10 tri nove zaporedne številke,
ki se glasijo:
»Zap.
štev.

11

Tarifna
številka
carinske
tarife

84.41/1
84.41/3

12

84.41/2
84.41/4

13

85.03/1
85.03/2a

Zvezni sekretar za
ljudsko obrambo
armadni general:
Nikola lijubičic s, r.

Številka 40. — Stran 1351.

Imenovanje

Količina
oziroma
vrednost

Šivalni stroji za
dom, navadni,
kompletni
Specialni šivalni stroji za
dom, kompletni
Skupaj: 3,800.000 dinarjevGlave za navadne šivalne
stroje za dom
Glave za specialne Šivalne
stroje za dom,
kompletne
Skupaj: 5,300.000 dinarjev
Suhi elementi
za električne
žepne svetilke
Elementi in celice za električne
primarne
baterije (Leclanchejeve in
zračno-depolarlzaoijske)
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Stran 1352. — Številka 4(}.
12
85.03/2c

3

4

Električne primarne baterije
{Leclanchejeve
in zračno-depolarizacijske)
Skupaj:

6,5 ton«.

2. Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi
v »Uradnem listu SFRJ«.
P. št. 13016.
Beograd, 30, julija 1974.

Petek, 9. avgusta 1974.

na njegove specifičnosti in potrebe določeno drugačna!
ravnanje s spisi.
Ce je za določeno število zveznih upravnih organov in zveznih organizacij ustanovljena skupna strokovna in tehnična služba za sprejemanje, evidentiranje, notranje kroženje, odpravo pošte, urejanje in
hrambo arhivskega gradiva in dokumentacije in ji določeni zvezni upravni organ oziroma zvezna organizacija poveri opravljanje omenjenih zadev, uredita tak
zvezni upravni organ oziroma taka zvezna organizacija
in omenjena služba, katere zadeve bo služba opravljala in kako jih bo opravljala.
II. SPREJEMANJE IN PREGLEDOVANJE POŠTE

Zvezni sekretar
za zunanjo trgovino:
dr. Emil Ludviger s. r.
773.
Na podlagi 7. člena zakona o zagotovitvi trajnih
obratnih sredstev -organizacij združenega dela (»Uradni list SFRJ« št. 39/72 in 40/73) izdaja zvezni sekretar
za finance po poprejšnjem mnenju guvernerja Narodne banke Jugoslavije
NAVODILO
O DOPOLNITVI NAVODILA O NAČINU UGOTAVLJANJA POVPREČNE LETNE VREDNOSTI ZALOG
IN O KACINU UGOTAVLJANJA LASTNIH SREDSTEV IN KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA
SREDSTVA
1. V 3. točki navodila o načinu ugotavljanja povprečne letne vrednosti zalog in o načinu ugotavljanja
lastnih sredstev in kreditov za trajna obratna sredstva
(»Uradni list SFRJ« št. 61/72, 9/73 in 70/73) se v prvem
odstavku pod 3) dodajo za besedami: »opreme in ladij«
besede: »ter vojaške opreme in oborožitve«.
2, To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
St. 7093/1.
Beograd, 30. julija 1974.
Zvezni sekretar
ža finance:
Momčilo Cemović s. r.
774.
Na podlagi 21. člena uredbe o pisarniškem poslovanju zveznih upravnih organov in zveznih organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 51/73) predpisuje zvezni
sekretar za pravosodje in organizacijo zvezne uprave
NAVODILO
O O« GAmZACIJI IN NAČINU PISARNIŠKEGA
POSLOVANJA ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV IN
ZVEZNIH ORGANIZACIJ
I.' SPLOŠNE DOLOČBE
I. To navodilo velja za pisarniško poslovanje zveznih upravnih organov in zveznih organizacij, če ni v
splošnem aktu posameznega zveznega organa ali organizacije (drugi odstavek 1. člena uredbe o pisarniškem posiovanju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij — v nadaljnjem besedilu: uredba), glede

1. Sprejemanje pošte
2. Pošta (spisi, vloge, denarna pisma, paketi, brzojavke idr.) se sprejemajo pri zveznem upravnem organu ali zvezni organizaciji praviloma v pisarni.
Predstojnik zveznega upravnega organa ali zvezne
organizacije oziroma določeni delavec, ki je pooblaščen voditi delo administracije, lahko izjemoma določi, da notranje organizacijske enote zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije, ki vodijo poseben
delovodnik, sprejemajo pošto, naslovljeno na te enote, v svojih posebnih pisarnah,
3. Pošta se sprejema praviloma v rednem delovnem
času, sprejema pa jo določeni delavec pisarne. Po rednem delovnem času ter v dela prostih dneh sprejema
pošto dežurni delavec, če je pri zveznem upravnem organu oziroma pri zvezni organizaciji uvedena dežurna
služba.
4. Delavec, ki sprejema pošto neposredno od strank
(prvi odstavek 66, člena zakona o splošnem upravnem
postopku), ne sme odreči sprejema, če je pošta naslovljena na zvezni upravni organ ali zvezno organizacijo,
razen če vloga ni kolkovana ali je premalo kolkovana,
morala pa bi biti kolkovana (19, točka).
5. Ce ima spis oziroma vloga kakšno formalno pomanjkljivost (na primer: nima pečata, ni podpisana, nima prilog, ki so navedene v besedilu, nima naslova
stranke ipd.), opozori delavec, ki je določen za sprejemanje pošte, stranko na te pomanjkljivosti in ji pojasni, kako naj jih odpravi. Če stranka kljub temu zahteva, da se spis (vloga) sprejme, mora delavec, ki je
določen za sprejemanje pošte, to storiti; v tem primeru
napiše na spis zaznamek, da je stranko opozoril in katero formalno pomanjkljivost ima spis oziroma vloga.
Ce zvezni upravni organ ali zvezna organizacija nI
pristojen za sprejem vloge, mora delavec, ki je določen za sprejemanje pošte, opozoriti vložnika na to in
ga napotiti k pristojnemu organu. Ce vložnik kljub temu zahteva, da se njegova vloga sprejme, mora določeni delavec zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije sprejeti tako vlogo oziroma ustno sporočilo,
s pristavkom, da mora na njej zapisati zaznamek o
opozorilu (tretji odstavek 66, člena zakona o splošnem
upravnem postopku).
6. Stranki, ki spis (vlogo) osebno izroči, se mora
izdati na njeno zahtevo potrdilo. Potrdilo se izda z
odtiskom sprejemne štampiljke, v kateri se vpišeta datum izročitve in številka, s katero je spis (vloga) z
morebitnimi prilogami vpisana v delovodnik ter vrednost kolka. Potrdilo podpiše delavec, ki je spis (vlogo) sprejel.
Pri sprejemu spisa (vloge), o katerem se rešuje V
upravnem postopku, mora biti stranka obvezno obveščena o zakonskem roku, v katerem bo njen zahtevek rešen.
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7. Prejem pošte, ki jo pošilja drug organ ali organizacija po raznašalcu (kurirju), se potrdi z vpisom
datuma in čitljivega podpisa v dostavni knjigi, na vročilnici, povratnici ali kopiji prejetega izvirnega spisa.
Poleg datuma in podpisa je treba na vročilnico, povratnico ali na kopijo spisa pritisniti še uradni pečat
zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije.
Poleg podatkov iz prvega odstavka te točke je treba napisati tudi še čas sprejema (uro, minuto) v vseh
primerih, za katere je to s predpisi določeno ali za katere to določi, pristojni predstojnik. Ta podatek je treba zaznamovati tudi na prejetem spisu oziroma na
njegovi kuverti, če delavec, ki ga- je sprejel, ni upravičen, da ga odpre.
8. Sprejem pošte, ki prihaja zveznim upravnim organom in zveznim organizacijam po poštni službi ter
prevzem pošte iz poštnega predala se opravljata po veljavnih predpisih.
Delavec, ki je pooblaščen za sprejem oziroma prevzem pošte, ne sme prevzeti pošiljke, na kateri je označena vrednost, in ne priporočene pošiljke, če ugotovi,
da je pošiljka poškodovana. V tem primeru mora zahtevati od pismonoše oziroma od pristojne poštne enote, da se stanje in vsebina pošiljke komisijsko ugotovita; šele potem prevzame pošiljko z zapisnikom o
komisijski ugotovitvi.
9. Pošiljke, prejete v zvezi z licitacijo; razpisom
ali podobnim, se ne odpirajo, temveč se samo na ku^
verti zapišeta datum in čas (ura in minuta) prejema.
Odgovorni delavec zveznega upravnega organa ali
zvezne organizacije mora pisarno vnaprej opozoriti,
da se pošiljke, ki se pričakujejo po prvem odstavku
te točke, ne smejo odpirati.
10. Ce delavec, ki sprejema pošto, nima pooblastila za odpiranje, mora pošto takoj po prejemu izročiti
delavcu, ki je pooblaščen za odpiranje pošte (11. točka).
Navadne pošiljke se izročajo neposredno, priporočene pošiljke, denarna pisma in druga pošta,, katerih
prejem je bil vložniku pismeno potrjen, pa se izročajo
po knjigi prejete pošte (obrazec št. 7).
2. Odpiranje in pregledovanje pfišts
11. Navadno pošto, prejeto v zaprtih kuvertah, odpira določeni delavec pisarne.
Zaupno in strogo zaupno pošto odpira predstojnik zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije ali delavec, ki je za to pismeno pooblaščen.
Takšno pošto vroča pisarna predstojniku oziroma pooblaščenemu delavcu po knjigi prejete pošte neodprto.
Denarna pisma in druge vrednostne pošiljke odpira delavec, ki je, odgovoren za materialno in finančjio poslovanje, oziroma drug delavec, ki je za to določen, če ni drugače predpisano.
Pošiljke, prejete v zvezi z razpisanimi licitacijami,
razpisi in podobnim, odpira posebej določena komisija.
Ce ni predpisano drugače.
Pri zveznem upravnem organu oziroma pri zvezni organizaciji, kjer je- uvedena dežurna služba, odpira brzojavke in .drugo nujno pošto, prejeto po
delovnem času, dežurni delavec. Ce je pošta zaupne narave, odpira dežurni delavec pošto le, če je za to posebej pooblaščen.
12. Delavec, ki odpira pošto, odpira praviloma tudi
tiste pošiljke, na katerih je pod naslovom zveznega

Številka 40. — Stran 1353.

upravnega organa ali zvezne organizacije napisano ime
uradne osebe, ki se nanjo pošiljatelj obrača.
Ce je na pošiljki pod nasjovom zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije označeno ime njegovega predstojnika, ravna delavec na način iz prvega
odstavka te točke, razen če predstojnik organa oziroma
organizacije ne naroči, da mu je treba takšne pošiljke
izročati neodprte. Takšne pošiljke je treba izročati ome'njenamu predstojniku oziroma deiavcu, ki ga ta določi,
proti podpisu v knjigi prejete pošte.
13. Pri odpiranju kuvert je treba paziti, da se ne
poškoduje njihova vsebina, da se ne pomešajo priloge
raznih spisov (vlog), da kakšen spis ali priloga ne ostane v kuverti, in podobno. Zlasti je treba pregledati, ali
se številke spisov, ki so napisane na kuverti, ujemajo
s številkami prejetih spisov. Ce manjka kateri izmed
spisov, ki so označeni na kuverti, ali če so prejete samo priloge brez spremnega spisa (vloge), ali se ne vidi,
kdo je pošiljatelj, se to ugotovi z uradnim zaznamkom, kateremu se priloži tudi kuverta. Kjer je to mogoče, mora pisarna v vseh takih primerih o tem takoj
obvestiti pošiljatelja.
Prejetemu spisu ali vlogi je treba priložiti kuverto
vselej, kadar je datum oddaje na pošto pomemben za
štetje rokov (n. pr. pritožbe, razpisi ipd.), ali kadar iz
same vloge ni mogoče ugotoviti, od kod je bil spis
poslan, ali kdo ga pošilja, ti podatki pa so označerti
na kuverti.
Ce je v posamezni kuverti več spisov, katerim bi
bilo treba kuverto priložiti, jo je treba priložiti enemu
izmed njih. Na ostalih spisih se zapiše delovodna številka spisa, kateremu je priložena kuverta.
14. Ce so kuverte priporočenih pošiljk, ovitki paketov in drugih pošiljk poškodovane in se sumi, da
so bile nepoklicano ali namenoma odprte, je treba o
tem, preden se odpro, sestaviti v navzočnosti še dveh
delavcev kratek zapisnik, v katerem se ugotovi vrsta
in obseg poškodbe in ali v pošiljki kaj manjka.
15. Pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki se ugotovijo pri odpiranju pošte, je treba ugotoviti s kratkim
zaznamkom neposredno ob odtisku sprejemne štampilj- .
ke. Ce manjkajo na primer priloge spisa, je treba zapisati: »Prejeto brez prilog«, če manjkajo'samo posamezne priloge, je treba navesti, katere priloge manjkajo, in podobno.
Ce se ugotovi, da je v kuverti spis, ki je naslovljen
na kakšen drug organ ali drugo osebo, je' treba to na
njem zaznamovati (n. pr. »Napačno dostavljeno«), nato
pa ga je treba na najprimernejši način (po kurirju ali
po pošti) poslati tistemu, na katerega je naslovljen.
Takšni spisi se ne vpisujejo v delovodnik.
Zaznamke iz prvega in drugega odstavka te točke
datira in podpisuje' delavec, ki pregleduje pošto. Pod
zaznamkom iz drugega odstavka te točke je treba pritisniti tudi uradni pečat zveznega upravnega organa
ali zvezne organizacije.
16. Ce se pri odpiranju pošte ugotovi, da je spisu
priložen denar ali kakšna druga vrednota, je treba na
prejetem spisu s kratkim zaznamkom ugotoviti njeno
vrsto in znesek. Te vrednote je treba po vpisu spisa v
delovodnik izročiti delavcu, ki je odgovoren za materialno in finančno poslovanje, proti podpisu na samem
spisu.
17. Ce je spisu priložena vročilnica, je treba na
njej potrditi prejem z datumom, podpisom in uradnim
pečatom ter jo takoj vrniti pošiljatelju.
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S. Postopek s spisi, ki morajo biti kolkovani
18. Delavec, ki prejema pošto neposredno od strank
oziroma pregleduje pošto, prejeto po pošti, mora zlasti
paziti na to; kateri spisi in listine morajo biti kolkovani, kolikšna je taksa predpisana za posamezne vrste spisov, listin in podobno, v katerih primerih je podana zakonita podlaga za taksno oprostitev itd.
Glede nekolkovanih ali premalo kolkovanih spisov
in njihovih prilog ter glede postopka s spisi in njihovimi prilogami, za katere .se ugotovi, da so nepravilno kolkovani ali da so kolki nepravilno nalepljeni ali
uničeni, je treba ravnati po veljavnih predpisih o upravnih taksah za delo zveznih organov.
19. Ce se pri pregledu po poštni službi prejete pošte ugotovi, da vloga ni kolkovana ali pa je premalo
kolkcvana, je treba to ugotoviti s kratkim zaznamkom,
ki se napiše poleg odtiska prejemne štampiljke, odgovorni delavec pisarne pa mora stranko obvestiti, naj
v določenem roku pošlje ustrezno vrednost takse.
Ce je vloga po predpisih o upravnih taksah za delo
zveznih organov oproščena takse, mora odgovorni delavec to ugotoviti s kratkim uradnim zaznamkom, in
navesti predpis, Iti določa oprostitev.
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po vpisu v delovodnik dodeljen v delo, določi predstojnik zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije z odločbo.
23. Prejeto pošto razdeljuje praviloma delavec, ki
jo odpira in pregleduje.
Izjemoma lahko določi predstojnik zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije, da razdelujejo pošto stalno ali začasno tudi drugi delavci.
24. Spisi se razdeljujejo tako, da se vpiše označba
organizacijske enote v razpredelek »Org. enota« (organizacijska enota) prejemne štampiljke.
Organizacijske enote se označujejo z arabskimi
dvoštevilčnimi številkami, začenši od 01 do 09 nato 10,
11 itd. (n. pr. 01 — oddelek za splošne zadeve itd.). Označbo za vsako organizacijsko enoto določi v začetku
leta z odločbo predstojnik zveznega upravnega organa
ali zvezne organizacije. Določene označbe se med letom
ne smejo spreminjati. Nanovo ustanovljena organizacijska enota se označi z nadaljnjo novo številko.
25. Po razdelitvi se spisi izročijo določenemu delavcu pisarne, da jih vpiše v delovodnik ali v ustrezno
temeljno evidenco.
Brzojavke, spisi z določenim rokom in drugi nujni spisi se razdelijo in vpišejo takoj po prejemu.

4. Prejemna Stampiljka
20. Po končanem pregledu pritisne delavec, ki odpira in pregleduje prejeto pošto, na vsak prejeti spis
ali vlogo, ki bo vpisan v delovodnik ali v druge evidenčne knjige, prejemno štampiljko (obrazec št. 1).
Prejemna štampiljka se pritisne praviloma v zgornjem desnem kotu na prvi strani. Ce tu ni dovolj prostora, je treba prejemnti' štampiljko pritisniti na drugem primernem mestu na prvi strani; pri tem je treba
paziti, da ostane besedilo vloge popolnoma čitljivo in
razumljivo. Ce na prvi strani spisa ni dovolj prostora,
je treba pritisniti prejemno štampiljko na zadnji strani
spisa v zgornjem levem kotu. Ce pa so strani spisa v
celoti izpolnjene, je treba prejemno štampiljko pritisniti na poseben list papirja, ki se pripne k spisu.
Ce je besedilo prejetega Spisa pisano v -nadaljevanju nekega prejšnjega spisa, je treba prejemno
štampiljko praviloma pritisniti desno pod zaključkom
besedila zadnjega spisa, ki je pisan v nadaljevanju.
Prejemna štampiljka se ne pritisne na priloge
spisov.
21. Delavec, ki odpira in pregleduje pošto, vpiše v
odiisk prejemne štampiljke naslednje podatke;
1) v razpredelek »Prejeto« — datum prejema spisa;
2) v razpredelek »Priloge« — skupno število, prejetih vlog.
Ce je priloga sestavljena iz več listov, je treba navesti tudi število njenih listov. Kuverta, ki se priloži
prejetemu spisu, (drugi odstavek 13. točke), priloženi
, kolki in podobno se ne štejejo za prilogo;
3) v razpredelek »Vrednote« — skupen znesek na
spisu nalepljenih ali spisu priloženih neuničenih kolkov. ,
Druge označbe na spisih (n. pr. zveza številk ipd.)
se zapišejo poleg odtiska prejemne štampiljke.
5. Razdeljevanje pošte
22. Način razdeljevanja prejete pošte oziroma določitev organizacijske enote ali delavca, ki mu bo spis

lil. VPISOVANJE SPISOV V TEMELJNO EVIDENCO
1. Delovodnik
26. Zvezni upravni organi in zvezne organizacije,
ki vodijo delovodnik kot temeljno evidenco o prejetih
in razdeljenih spisih in lastnih spisih (29. točka pod
5) vpisujejo te spise v delovodnik (obrazec št. 3) pod.
tistim datumom, ko so bili prejeti. Brzojavke, spise z
določenim rokofn ter druge nujne spise je treba vpisati v delovodnik pred drugimi in jih takoj izročiti v
delo.
Ce kdaj zaradi velikega števila prejetih spisov ali
iz kakšnih drugih opravičenih razlogov ni mogoče
vpisati vseh prejetih spisov še isti dan. jih je treba
vpisati najpozneje naslednji delavnik pred vpisom nove pošte, in sicer z datumom, ko so bili prejeti.
27. V delovodnik se ne vpisujejo spisi in druge pošiljke, za katere se morajo voditi po veljavnih predpisih posebne evidence (drugi odstavek 7. člena uredbe).
Prav tako se ne vpisujejo v delovodnik pošiljke, ki' ne
pomenijo uradnega dopisa (na primer; vrnjene vročilnice ali povratnice, dokumentacija internega značaja,
uradni list in drugi časniki, razne revije in brošure,
prospekti idr.).
28. Delovodnik se vodi po sistemu temeljnih in
zaporednih številk v nevezanih zvezkih, sestavljenih iz
5 do 10 pol, ali v obliki knjige.
S temeljno številko se označuje zadeva (123. točka), z zaporednimi številkami pa vsak prejet spis, ki
se nanaša na to zadevo, ter vsak lasten spis, s katerim
zadeva nastane.
Prvi zadevni spis se vpiše pod temeljno številko in
dobi zaporedno številko 1; ostali prejeti spisi, ki se
nanašajo na to zadevo, pa se vpišejo pod nadaljnjimi
zaporednimi številkami.
2. Vpisovanje spisov v delovodnik
29. Prvi spis, s katerim nastane kakšna zadeva, se
vpiše v delovodnik takole;
1) v razpredelek 1 se v zgornjem delu vpiše temeljna številka delovodnika;
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2) v razpredelek 2 se vpiše kratka vsebina zadeve. Kratko vsebino (»Zadeva«) je treba navesti tako,
kot je to pojasnjeno v 73. točki tega navodila;
3) v razpredelek 3 se vpiše zaporedna številka;
4) v razpredelek 4 se vpiše datum prejema spisa
oziroma datum, ki je označen na prejemni štampiljki;
5) v razpredelek 5 se vpišeta ime in sedež pošiljatelja spisa. Ce izvira spis od pravne ali fizične osebe in se tiče kakšne njene osebne stvari, se namesto
njenega naziva oziroma imena vpiše samo beseda:
»Stranka«. Pri vpisu lastnih spisov se v ta razpredelek vpiše kratica »L«;
6) v razpredelek 6 se vpiše samo številka prejetega
spisa (tuja številka), če spis nima številke, pa njegov
datum;
7) v razpredeiek 7 se vpiše označba notranje organizacijske enote, tako, kot je označena v prejemni
štampiljki.
30. Vsi spisi, ki prispejo pozneje in se nanašajo na
Isto zadevo, se vpišejo tako, da še izpolnijo samo razpredelki 3, 4, 5, 6 in 7 v okviru iste temeljne številke,
in sicer po vrstnem redu, kakor so prispeli.
31. Po končanem vpisu se v razpredelek »Številka«
v odtisku prejemne štampiijke vpišeta temeljna številka, pod katero je zadeva vpisana v delovodnik, ter zaporedna številka, pod katero je spis vpisan v razpredelku 3 delovodnika (na primer: i84/l, nadaljnji spisi
v isti zadevi pa dobijo po vrstnem redu, kot so vpisani
v delovodnik, zaporedne številke 184/2, 184/3 itd.). Leto
se ne vpisuje, ker je ta podatek že na sami prejemni
iitampiljki.
Temeljno številko in zaporedno številko je treba
vpisati z navadnim svinčnikom tudi na vsak list spisa,
če ima spis več listov, in sicer v zgornjem desnem kotu. Temeljno številko in zaporedno številko je treba
napisati tudi na vsako prilogo, in sicer samo na prvi
otrani v zgornjem desnem kotu.
Na listine, ki so izdelane y različicah, se vpiše na
prvem listu listine v desnem kotu pod temeljno številko vrstni red različic besedila (n. pr.: I. različica,
II. različica, končno besedilo).
32. Ce so izpolnjeni pri kakšni temeljni številki
vsi trije prostori, ki so določeni za zaporedne številke,
se nadaljnje zaporedne številke vpisujejo s prenosom
temeljne številke. Ta prenos se opravi tako, da se
""takšna temeljna številka znova vpiše v delovodnik, in
sicer pod zadnjo temeljno številko v delovodniku takrat, ko se prenos opravi. Na primer, če se nanaša spis,
ki, ga j6 treba vpisati kot zaporedno številko, na zadevo, ki je vpisana pod temeljno številko 351, in je takrat, ko je treba ta spis vpisati, zadnja temeljna številka v delovodniku 1476, tedaj je treba v razpredelek
1 delovodnika pod številko 1476 znova vpisati temeljno
številko 351; v razpredelek 2 se prepiše'kratka vsebina zadeve štev. 351, razpredelki 3 do 7 pa se izpolnijo,
kot je to pojasnjeno v 29. točki tega navodila, začenši
z zaporedno številko 4. Pod tako preneseno temeljno
številko 351 se nadaljuje z vpisovanjem naslednjih
temeljnih številk, začenši s številko 1477.
Da bi se moglo ugotavljati, kje se nadaljuje vpis
zaporednih številk kakšne temeljne številke, je treba
v spodnjem delu njenega razpredelka 1 (»Prenos«) vpisati temeljni številki, med katerima se nadaljuje vpis
zaporednih številk. V primeru iz prvega odstavka te
točke se vpiše pri temeljni številki 351 v razpredelek
»Prenos« številka 1476/7, kar pomeni, da se vpis sledečih zaporednih številk nadaljuje med ' temeljnima
številkama 1476 iri 1477. Pri nadaljnjih prenosih je treba temeljni številki, med katerima so opravljeni drugi
in naslednji prenosi, vpisati pri predhodnem prenosu
In pri temeljni številki, pod katero je bila zadeva prvič vpisana v delovodnik.
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33. Ce se da za posamezne zadeve zanesljivo pričakovati, da bodo imele več kot tri zaporedne številke,
se lahko vnaprej prihrani prostor za njihov vpis. Ce se
na primer pričakuje v zvezi z zadevo 386/1 osem zaporednih številk, se lahko prihrani za njihov vpis prostor, ki je določen za naslednji dve temeljni številki.
V tem primeru se napiše v zgornjem delu razpredelka
1, v katerega bi se sicer vpisala temeljna številka 387
oziroma 388, pomišljaj (—), zadeva, ki bi jo bila treba
vpisati pod temeljno številko 387 pa se vpiše pod
praznim prostorom, ki je prihranjen za vpis zaporednih številk temeljne številke 386.
34. Vsak spis, ki se prvič vpiše v delovodnik (zaporedna številka 1), se vloži v poseben ovoj, v katerer
ga se pozneje vlagajo tudi drugi spisi v isti zadevi. Pri
vrhu ovoja na levi strani se vpišeta označba notranje
organizacijske enote in temeljna številka, pod katero
je zadeva vpisana v delovodnik oziroma v kartoteko
(n. pr. 08-284/1973), pod njima pa lahko tudi še kratka
vsebina zadeve. Spisi morajo biti zloženi v ovoju po
datumih prejema, ter tako, da je zgoraj spis, ki je bil
prejet z novejšim datumom.
3. Način vpisovanja podatkov v delovodnik
35. Podatki se vpisujejo v delovodnik s črnilom in
čitljivo pisave, pri čemer je treba paziti na to, da podatki ne prehajajo iz enega razpredelka v drugega.
Za posamezne nazive se lahko uporabljajo tudi
kratice, ki so splošno znane in jih je mogoče brez težave prebrati in razumeti.
Zaradi morebitnih prenosov (32. točka) ni dovoljeno v delovodniku vnaprej vpisati temeljnih številk.
V delovodniku ni dovoljeno brisati napačno vpisanih besed ali številk, lepiti papir čez napačno izpolnjene razpredelke ipd. Napake se popravljajo tako, da se
tanko prečrta napačno vpisano besedilo, nad njim pa
vpiše pravilno besedilo. Popravi jih delavec, ki vodi
delovodnik, in popravke potrdi z datumom in podpisom.
4. Vpisovanje v delovodnik in zaključek delovodnika
36. V začetku vsakega leta oziroma z dnevom, ko
se začne voditi delovodnik, se prične vpisovanje-spisov
v delovodnik s temeljno številko 1.
37. Po koncu tekočega leta, vštevši 31. december,
se delovodnik zaključi.
Delovodnik se zaključi z uradnim zaznamkom, napisanim pod zadnjo temeljno številko, o tem, koliko
zadev je vsega skupaj vpisanih v delovodnik. Ta zaznamek se datira in overi z uradnim pečatom, podpišeta pa ga delavec, ki vodi delovodnik, in njegov
neposredni predstojnik.
5. Vezava delovodnika
38. Po koncu leta se delovodnik veže v eno aH več
knjig; pri tem sme imeti posamesna knjiga praviloma
največ 200 pol.
Na sprednji strani platnic delovodnika je treba,
napisati z večjimi črkami naziv zveznega upravnega
organa ali zvezne organizacije, kjer se vodi več delovodnikov pa tudi naziv notranje organizacijske enote,
ki vodi svoj delovodnik. Pod nazivom je treba napisati letnico ter prvo in zadnjo temeljno številko.
Skupaj s knjigo delovodnika se poveže tudi potrjeni izvod pregleda arhivskih znakov za zadevno leto,
in sicer na začetku knjige.

Stran 1356. — Številka 40.

URADNI LIST SFRJ

6. Zaupni in strogo zaupni delovodnik
39. Zaupni in strogo zaupni spisi (tretji odstavek
2. člena uredbe) se vpisujejo v zaupni oziroma v strogo
zaupni delovodnik.
Zaupni oziroma strogo zaupni delovodnik se vodi
na enakem obrazcu in na enak način kot navadni delovodnik. Vodi se v vezani in overjeni knjigi, ki se
lahko uporablja več let, vendar ga je treba vsako leto
posebej zaključiti.
Po vpisu zaupnega ali strogo zaupnega spisa se
vpiše v prejemno štampiljko pod delo vodno številko
kratica. »Zaup.« (»Pov.«) oziroma »Str. zaup.« (»Str.
pov.«).
V zaupni oziroma strogo zaupni delovodnik je treba vpisati vsak spis, ki je bil prejet pod »Zaup.« oziroma »Str. zaup.« številko. Ce postane zadeva, ki je bila
vpisana v navadni delovodnik, med postopkom zaupna
ali strogo zaupna, se vpiše v ustrezen delovodnik, pri
čemer je treba označiti povezavo teh številk (drugi odstavek 61. točke).
7. Kazalo
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vpisovanja v kazalo (na primer; »Po priimkih«, »Po
nazivih« ali »Po vsebini«).
44. Podatki se vpisujejo v kazalo praviloma iz delovodnika. Ce pa to ni v škodo ekspeditivnosti poslovanja, se podatki lahko vpisujejo .iz samega spisa.
45. V kazalo »Po zadevah« se vpisujejo podatki takole;
1) v razpredelek 1 se vpiše s številko mesec, v katerem je bila zadeva vpisana v delovodnik;
2) v razpredelek 2 se vpišeta najprej priimek in
ime fizične osebe ali naziv organa oziroma organizacije,
na katero se zadeva nanaša, pod tem pa kratka vsebina spisa (73. točka). Ce se zadeva nanaša na več oseb,
se vpiše v kazalo po potrebi tudi vsaka teh oseb;
3) v razpredelek 3 se vpiše kraj (sedež oziroma
stalno prebivališče) pošiljatelja;
4) v razpredelek 4 se vpiše temeljna številka, s
katero je zadeva vpisana v delovodnik.
46. V kazalo »Po pošiljateljih« se vpisujejo podatki
tako, da se v razpredelek 2 vpiše ime pošiljatelja, v
razpredelek 4 kratka vsebina zadeve, v razpredelek 6
pa številka prejetega spisa (tuja številka). Razpredelki
1, 3 in 5 se izpolnijo enako, kot ustrezni razpredelki v
kazalu »Po zadevah« (45. točka).
47. Ce se kazalo vodi kombinirano (drugi odstavek
43. točke), se vpisujejo podatki v kazalo »Po priimkih«
ali »Po nazivih« tako, da se v razpredelek 2 vpisuje samo priimek in ime fizične osebe oziroma naziv organa
ali organizacije, na katero se spis nanaša, v razpredelek 3 njihovo stalno prebivališče oziroma sedež, v razpredelek 4 pa kratka vsebina zadeve; razpredelka 1 in
5 se izpolnita enako kot v kazalu »Po zadevah«. V kazalo »Po vsebini« se vpisujejo podatki tako, da se razpredelka 2 in 3 uporabita za vpis najpomembnejše
besede iz vsebine zadeve (n. pr. pisarniško poslovanje),
razpredelek 4 za natančnejši podatek o zadevi (navodilo
za uporabo), razpredelka 1 in 5 pa se izpolnita enako
kot pri kazalu »Po priimkih« oziroma »Po nazivih«.

40. Kazalo (obrazec št. 5) ie vodi zato, da bi se lažje in hitreje našla temeljna številka zadeve.
Kazala ni treba voditi tistim zveznim upravnim
organom oziroma^ zveznim organizacijam, pri katerih
je prejem spisov in dopisovanje v zvezi z njimi manj
obsežno, tako da je mogoče iskano zadevo po potrebi
hitro najti tudi brez kazala (iz delo vodnika, po arhivskih znakih).
41. Podatki se vpisujejo v kazalo po zadevah (123.
točka), če je treba, pa tudi po pošiljateljih.
Po zadevah se vpisujejo podatki v kazalo;
1) po začetni črki priimka fizične osebe oziroma
naziva organa ali organizacije, na katero se zadeva nanaša;
2) po začetni črki besede, ki označuje bistveno vse8. Kartoteka zadev
bino zadeve.
Po pošiljatelju t.j. po začetni črki naziva pošilja48. Zvezni upravni organi in zvezne organizacije,
telja, se vpisujejo podatki v kazalo, če to zahteva spe- ki vodijo
evidenco zadev po sistemu kartoteke,
cifično poslovanje zveznega upravnega organa oziroma uredijo s temeljno
splošnim aktom (navodilom ipd.) vprašanja,
zvezne organizacije.
ki se nanašajo na kartoteko zadev, v skladu s splošni42. Kazalo se vodi v nevezanih polah, ki se na kon- mi določbami uredbe in tega navodila.
cu leta povežejo v knjigo.
Klasifikacijski znaki, ki jih določi zvezni upravni
Kazalo se lahko vodi tudi v obliki kartoteke, če to organ ali zvezna organizacija za klasificiranje svojih
po tvarini, so sestavni del njegovega splošnega
dovoli predstojnik zveznega upravnega organa oziroma zadev
akta o vodenju evidence zadev po sistemu kartoteke,
zvezne organizacije.
druge podatke iz 19. člena uredbe pa določi zvezni up43. Kazalo se naredi tako, da se za vsako abecedno ravni organ oziroma zvezna organizacija v splošnem
v skladu s temeljnimi pravili o vodenju kartotečrko vzame ena pola obrazca kazala in na njej izreže- aktu
ke zadev iz tega navodila.
jo črkev ki so pod črko, za katero je pola namenjena.
Evidenca o spisih po sistemu kartoteke temelji na
Posamezne črke abecede, pri katerih se pričakuje večje klasifikaciji
zadev po tvarini, ki jo vsebujejo zadeve,
število vpisov, se lahko razčlenijo tudi po prvem samo- zadeve pa se klasificirajo na podlagi klasifikacijskih
glasniku (n. pr.: ma, me, mi itd.). V zgornjem delu ob- znakov.
razca se v razpredelku »Način vpisovanja« označi na49. Kartoteko zadev sestavljajo kartice (obrazec št.
čin vpisovanja podatkov, in sicer bodisi »Po zadevah« 13), ki so natisnjene v dveh barvah, da bi se kartice
ali pa »Po pošiljateljih«.
stvarnih zadev (zadeve, ki se nanašajo na splošna
Ce se vodi kazalo »Po zadevah«, lahko določi pred- vprašanja) razlikovale od kartic osebuih zadev (zadeve,
stojnik zveznega upravnega organa ali zvezne organi- ki se nanašajo na določene organe, organizacije, druge
zacije, da se pod isto črko vpisujejo podatki v kazalo pravne osebe in posameznike). Kartoteko zadev sestavposebej po začetni črki imena fizične osebe oziroma na- ljajo tudi kartice, ki so posebej označene, đa bi se zaziva organa ali organizacije, na katero se zadeva nana- deve v upravnem postopku prve stopnje razlikovale od
ša, in posebej po začetni črki besede, ki označuje bi- zadev v upravnem postopku druge stopnje, po eni
stveno vsebino zadeve, V tem primeru je treba v raz- strani, in zadeve upravnega postopka od drugih zadev
predelku »Način vpisovanja« navesti takšen način po drugi strani.
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50. Poleg kartic iz 49. točke tega navodila vsebuje vpiše samo kratka vsebina vprašanja ali naloga in pri
kartoteka zadev tudi številčne kartone, ki imajo na tem vzamejo v poštev tiste besede, ki so za vsebino
sprednji strani natisnjene številke od 10 do 100, na spisa najznačilnejše, in ime pošiljatelja oziroma označzadnji strani pa od 101 do 200, s katerimi se zaznamu- ba »L«, če gre za lastne spise (zadeve) na primer:
jejo številke za posamezne zadeve ali prihrani prostor »Osnutek zakona o ... — Zvezni sekretariat za pravozanje (obrazec št. 15).
sodje in organizacijo zvezne uprave, Beograd«;
Ce število zadev v posameznih klasifikacijskih
2) osebae zadeve, t. j. zadeve, ki se nanašajo na
znakih med letom prekorači 200 zadev, se pripoji iz- fizične ali pravne osebe oziroma na določen organ ali
koriščenemu številčnemu kartonu nov karton, v kate- organizacijo, se vpišejo tako, da se napišejo priimek,
rem se vpišejo nadaljnje številke, itd.
ime in stalno prebivališče oziroma naziv in sedež, kaVse kartice iz 49. točke tega navodila se v karto- kor tudi kratko pojasnilo vsebine spisa (na primer:
teki zadev razporedijo odvisno od klasifikacijskega »Janez Kranjc, Ljubljana, sklenitev delovnega razmerznaka, ki ga imajo, v deset glavnih skupin, vsaka glav- ja«, ali »Arhiv Jugoslavije — statut« ipd.).
na skupina pa ima po en številčni karton, na podlagi
Ce pa se zadeva nanaša na več oseb, organov ali
katerega se zadeve, ki spadajo v zadevno glavno sku- organizacij, se vpiše v kartico samo pravna oseba in
pino, oštevilčijo s številkami od 1 do 200; Na števil- doda kratica »in drugi« (na primer; »Jože Kos in drugi
čnem kartonu se v zgornjem desnem kotu vpišeta kla- iz Maribora — nacionalizacija hiše«), v evidenci o zasifikacijski znak glavne skupine, ki ji karton pripada, devah pa se odprejo kartice tudi za druge osebe, orgain letnica.
ne oziroma ^ organizacije in navedeta klasifikacijski
51. Poleg kartic in številčnih kartonov vsebuje znak in številka, pod katero se vodi kartica prve osebe,
kartoteka zadev tudi pregrajne kartone (mejnike), ki organa ali organizacije (na primer: »Pri 437-7/74«).
ločujejo kartice ene glavne skupine od kartic druge
Priimek osebe oziroma naziv organa ali organizacije
glavne skupine ali pa kartice ene podskupine od kartic
napiše z večjimi tiskanimi črkami, enako pa tudi,
druge podskupine; če je to potrebno, se kartice med se
seboj ločujejo tudi s črkami abecede ali drugimi oz- kadar se kartica izpolni ročno.
56. Podatke o gibanju zadeve je treba vpisati v
načbami.
Vsak pregrajni karton tvori klasifikacijski znak kartico ročno, in sicer:
1) v stolpec 1 se vpiše mesto, kjer je zadeva (ozglavne skupine, številko skupine oziroma podskupine,
načba organa, službe, organizacijske enote ali delovnečrko abecede ali drugo označbo.
ga mesta, označba za rokovnik »R«, označba za izvirno
52. Kartice, številčni kartoni in pregrajni kartoni rešitev zadeve »Izv« in označba za odložitev zadeve v
posamezne glavne skupine se uredijo po vrsti takole: arhiv »a/a«);
pregrajni kartoni, za njimi številčni kartoni, nato kro2) v stolpec 2 se vpiše datum, ko je bila zadeva
nološko kartice stvarnih zadev, ki še niso oddane v arhivi, za njimi arhivirane zadeve, po teh zadevah pa vročena oziroma odložena na mesto, ki je označeno v
kartice osebnih zadev po abecedni vrsti. Za karticami stolpcu 1. Poleg označbe za rokovnik se zapiše datum,
osebnih zadev se uredijo kartice zadev v upravnem po- do katerega ostane zadeva v rokovniku;
stopku prve stopnje, takoj za njimi pa kartice zadev v
3) v stolpec 3 (in morda v naslednje stolpce) se
upravnem postopku druge stopnje.
/
vpišejo podatki, ki pojasnjujejo podatke iz stolpcev 1
53. Po preteku leta se kartice rešenih zadev izloči- in 2 (na primer: »-fl« ,če je bil istega dne prejet še en
jo v posebno kartoteko rešenih zadev (pasivno), v ka- "spis, datum novega roka, če je rok podaljšan, označba
teri so kartice urejene enako kot v tekoči (aktivni) kar- »R«, ki pomeni, da je bila zadeva predčasno vzeta iz
toteki. Kartice rešenih zadev se lahko periodično (me- rokovnika in poslana organizacijski enoti, kakor tudi
sečno, trimesečno, polletno ipd.) izločajo v pasivno' kar- drugi podatki, ki natančneje pojasnjujejo gibanje
ter druge specifičnosti v postopku obdelave zadeve).
totekp.
57. Uvedena kartica zadeve se uporablja za vpisoŠtevilčni kartoni se smejo po preteku leta izločiti
v pasivno kartoteko le, če so v posameznem klasifika- vanje podatkov iz 56. točke tega navodila vse dotlej,
dokler ni končano delo na zadevi, ne glede na leto. V
cijskem znaku rešene vse zadeve. Sicer morajo ostati v naslednjem
letu je treba pred vpisom prvega nasledaktivni kartoteki tudi v naslednjem letu, pri tem pa je njega podatka o zadevi iz prejšnjega leta pregledno
treba nerešene zadeve ustrezno označiti. Za zadeve, na- vpisati v stolpec 2 označbo tega leta.
stale v naslednjem letu, se uporabijo novi številčni
Podatki o gibanju zadeve se vpisujejo najprej na
levi, nato pa na desni polovici kartice (levo in desno
kartoni (začenši od številke 1 dalje).
polovico ločuje pika.nad stolpcem na sredi kartice. E54. Na kartici (obrazec št. 13) se podatki (v karto- nako se nadaljuje vpisovanje tudi na drugi strani
teko se vpisujejo samo podatki, ki kažejo, kje je za- kartice (obrazec št. 14). Za evidentiranje gibanja zadeve se lahko uporabi tudi cela vrsta kartice (Vseh šest
deva kot celota in kje se hrani) vpisujejo takole;
stolpcev vodoravno), zlasti kadar to zahteva narava
ob prejemu prvega spisa (zadeve) se vpišejo na zadeve.
kartico s pisalnim strojem v zgornjem levem kotu klaCe je kartica zadeve izpolnjena, se nadaljuje vpisifikacijski znak, zaporedna številka (ki se hkrati podsovanje podatkov na novi kartici, pri čemer je treba
črta na številčnem kartonu tega klasifikacijskega znavanjo najprej vpisati potrebne podatke (znak, številko,
ka) in letnica, v glavi kartice pa se na srednji črti vpiletnico in kratko vsebino), nato pa jo speti z izpolnješe kratka vsebina spisa (zadeve).
no kartico.
55. Kratko vsebino (»Zadeva«) je treba navesti ta58. Pozneje prispeli spisi že vpisane zadeve se smeko, da je zadeva oziroma vprašanje čim preciznejše in
jo izjemoma evidentirati na kartici. V tem primeru se
v celoti jasno. Pri tem se je treba držati tehle pravil:
v stolpec 3 vpišejo označbe, ki opozarjajo, da gre za
1) stvarne zadeve, t. j. zadeve, ki se ne nanašajo pozneje prispele spise (na primer: »N« pomeni novi
na fizične in ne na pravne osebe, pa tudi ne na dolo- spis, »Pr« — prilogo, ipd.). Ti spisi se lahko namesto
čene organe, temveč na splošna vprašanja (na vse ose- na kartici evidentirajo na ovoju zadeve, in sicer tako,
be ali na določeno kategorijo oseb, na vse občane, na da se zapišeta zaporedna številka in kratka vsebina
vse organe, organizacije ipd.), se vpisujejo tako, da se spisa.
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59. Ce se za obstoječo zadevo pomotoma uporabi
nova kartica, pomote pa ni mogoče takoj popraviti, se
nadaljuje vpisovanje podatkov na novi kartici, pri tem
pa navede zvezo med obema karticama (na primer:
na staro kartico se vpiše »Nadaljevanje 032-35/74« in
datum, na novo kartico pa »Prej 032-18/74 in datum),
prej odprta kartica in zaporedna številka na številčnem kartonu pa se razveljavita.
60. Ce se za posamezno zadevo, ki se nanaša na
več klasifikacijskih znakov, odpre za vsak klasifikacijski znak, na katerega se zadeva nanaša, posebna kartica, se vpisujejo podatki o gibanju zadeve samo na
eno kartico, in sicer na tisto s klasifikacijskim znakom, na katerega se zadeva pretežno nanaša. Na drugih karticah (sklicujočih) je treba v prostor za evidentiranje gibanja zadeve vpisati o tem pripombo (na primer: »Glej št. 123-18/74«, Ce je vpisan spis stvarne za-deve, oziroma »Glej št. 123-18/74 Novak«, če je vpisan
spis osebne zadeve ipd.). Za te kartice se ne prihrani
prostor za zaporedne številke in ne vpisuje zaporedna
številka, niti se takšna pripomba upošteva pri prikazovanju stanja prejetih zadev.
Na zadevo (ovoj ali pod prejemno štampiljko) se
lahko vpišejo klasifikacijski znaki vseh sklicujočih
kartic, ki so bile v zvezi s tako zadevo odprte, da bi se
mogle skupaj s karticami rešenih zadev lažje ozločiti v
pasivno kartoteko sklicujoče kartice, ki so bile v zvezi
z omenjeno zadevo odprte.
Enako je treba vpisovati podatke tudi na kartice
zadev, ki so bile skupaj rešene.
9. Povezava spisov
■ 61. Ce prispe poznejši spis v zvezi z zadevo, ki je
bila vpisana pod temeljno številko v prejšnjem letu,
ga je treba vpisati v delevodnik oziroma kartoteko z
novo temeljno številko, in slednjo zvezati s temeljno
številko iz prejšnjega leta.
♦,
Povezava temeljnih številk v delovodniku oziroma
v kartoteki se opravi tako, da se v spodnjem delu razpredelka 1 (»Prenos«) pri prej vpisani zadevi vpišeta
temeljna številka in leto pozneje vpisane zadeve in
narobe. Po opravlj-eni povezavi tvorijo zadeve celoto
in se poslej vodijo pod zadnjo temeljno številko.
62. Povezava temeljnih številk se opravi na način
iz drugega odstavka 61. točke tega navodila tudi tedaj,
če se izda skupna odločba za več zadev, ki so bile vpisane v delovodnik oziroma v kartoteko pod posebnimi
temeljnimi številkami, kakor tudi tedaj, če se poznejši
spis, ki se nanaša na zadevo, vpisano pod temeljno
številko, pomotoma vpiše kot posebna zadeva pod novo temeljno številko.
10. Seznam spisov
63. Seznam spisov (obrazec št. 4) se vofli v obliki
pole ali knjige in je namenjen za vpisovanje spisov ,iste vrste, ki se množično prejemajo in rešujejo po enakem postopku (na primer: vloge za izdajo raznih potrdil, potrdila o plačnem davku, o premoženjskem stanju
ipd.). Za to vrsto spisov je -treba praviloma že v začetku leta prihraniti prve temeljne,številke v delovodniku
oziroma v kartoteki. Pri temeljni številki, pri kateri se
vpisujejo zaporedne številke na ta način, se napiše v
delovodniku fcz vodoravne črte razpredelka 5 oziroma
v ustrezne kartice z večjimi črkami: »Seznam spisov«.
Seznam spisov je sestavni del delovodnika oziroma
kartoteke.
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Ce se v zvezi s spisom, ki je vpisan v seznam spisov, uvede poseben postopek, je treba takšen spis izločiti iz seznama, ga vpisati v delovodnik oziroma v
kartoteko pod temeljno številko in ga povezati (drugi
odstavek 61. točke).
. Seznam spisov se lahko vodi tudi za posamezne
zadeve, v zvezi s katerimi se pričakuje med letom posebno veliko spisov.
, O tem, za katere vrste zadev se vodi seznam spisov, določi pristojni predstojnik na začetku vsakega
koledarskega leta z odločbo.
Na koncu leta se vpiše iz seznama spisov v delovodnik pri temeljni številki, pod katero je seznam spisov vpisan, v razpredelku 3 oziroma v kartici skupno
število spisov, vpisanih med letom v seznam spisov.
Seznami spisov, urejenih po temeljnih številkah, se
zaključijo na koncu leta in priložijo delovodniku, skupaj z njim vežejo in arhivirajo oziroma odložijo po
klasifikacijskih znakih skupaj z rešenimi zadevami.
11. Združevanje spisov
64. Preden se spisi dodelijo v delo notranji organizacijski enoti, jih mora pisarna združiti z zadevo, v
zvezi s katero so bili prejeti.
Spisi se združujejo tako, da Se na podlagi podatkov
iz delovodnika oziroma kartoteke ugotovi, kje je zadeva. Zadeva mora biti v notranji organizacijski eno'i,
ki je navedena v razpredelku 7 pri vpisu zadnje zaporedne številke, ali pa mora biti izpisana in biti tam,
kjer kaže zadnja označba izpisa (razpredelek 9). Ce
pa je zadnja zaporedna številka vpisana pod novejšim
datumom (razpredelek 8), mora biti spis v notranji organizacijski enoti, ki je bila vpisana v razpredelku 7
ob vpisu zadnje zaporedne številke.
Ce je zadeva, ki ji je treba priključiti nov spis, v
delu pri notranji organizacijski enoti, je treba zapisati
poleg odtiska prejemne štampiljke datum, od kdaj je
zadeva pri enoti.
IV. DODELITEV SPISOV V DELO
65. Po vpisu spisov v delovodnik oziroma v kartoteko, morajo biti vsi spisi dodeljeni pristojnim notranjim organizacijskim enotam še isti dan, najpozneje
pa naslednji dan takoj po začetku delovnega časa.
66. Spisi se dodeljujejo v delo po interni dostavni
knjigi (obrazec št. '6).
Po interni dostavni knjigi se dodeljujejo v delo
tudi zadeve, ki se hranijo v rokoyniku zadev (107.
točka).
Vsaka notranja organizacijska enota mora imeti
eno, če je treba, pa tudi več internih dostavnih knjig.
Katere organizacijske enote morajo imeti interno dostavno knjigo, določi predstojnik zveznega upravnega
organa ali zvezne organizacije na začetku vsakega leta.
Prejem spisov potrdi s svojim podpisom (raipredelek 4) vodja notranje organizacijske enote oiiroma delavec, ki ga ta za to pooblasti.
67. Vodja notranje organizacijske enote oziroma
določeni delavec mora po prejemu pošte razdeliti spise
posameznim referentom.
Referenti potrdijo prejem spisov v delo z datumom
in podpisom v razpredelkih 5 in 6 v interni dostavni
knjigi.
v
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68. Interna dostavna knjiga mora biti redno na določenem mestu v notranji organizacijski enoti, ob vpisovanju nove pošte pa mora biti na razpolago pisarni.
V. ADMINISTRATIVNO

TEHNIČNO DELO

1. Zbiranje podatkov
69. Ce je treba za rešitev kakšne zadeve, zbirati
podatke, jih je treba zbirati po možnosti istočasno in
na najprimernejši način.
Od notranjih organizacijskih enot istega organa se
zbirajo podatki praviloma na najkrajši način (ustno,
telefonično). O tako zbranih podatkih se zapiše na samem spisu zaznamek, ki mora obsegati podatke, od koga in kdaj so bili podatki dobljeni, ter podpis delavca, ki jih je zbral.
2. Sestavni deii spisa
70. Ce ni s posebnimi predpisi drugače določeno
(zakon o splošnem upravnem postopku idr.), mora vsak
spis zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije, s katerim se opravlja uradno dopisovanje z
drugimi organi ali organizacijami, kakor tudi s fizičnimi osebami (uraden dopis), obsegati naslednje dele:
glavo, naziv in naslov prejemnika, kratko vsebino zadeve (73. točka), besedilo spisa, uradni pečat in podpis
pooblaščene uradne osebe.
Za lažje in hitrejše ravnanje mora obsegati spis
zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije poleg delov iz prvega odstavka te točke še morebitne naslednje podatke: telefonsko številko referenta,
ki je spis reševal, zvezo številk, označbo prilog ter navedbo vseh, katerim je bil spis poslan.
71. Glava se vpiše v zgornjem levem kotu spisa in
vsebuje naziv in sedež zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije.
Pod temeljno številko se vpiše označba notranje
organizacijske enote. Poleg številke spisa je treba naznačiti tudi leto (na primer; št. 04-3848/3-1972).
72. Naslov prejemnika spisa mora obsegati popoln
naziv oziroma priimek in ime ter sede^ (stalno prebivališče) prejemnika z navedbo ulice in številke (številke poštnega predala), po potrebi pa tudi namembno
(zadnjo) pošto in republiko oziroma avtonomno pokrajino.
73. Kratka vsebina spisa (»Zadeva«) se vpiše na
levi strani pod naslovom prejemnika. Sestavi se takole:
1) spis, ki se nanaša na fizično osebo, se označi z
njenim priimkom ter imenom in stalnim prebivališčem,
poleg tega pa se navede tudi stvar, na katero se spis
nanaša. Priimek je treba napisati z večjimi ali tiskanjp
mi črkami (na primer: Kunej Franc, Celje, dodelitev
stanovanja). Spis, ki se nanaša na pravno osebo, se
označi z njenim nazivom in sedežem, nato pa navede
stvar, na katero se spis nanaša (na primer: Tovarna
tkanin »Volna« ■— Kranj, upravni prenos nepremičnin).
Ce se nanaša spis na več oseb ali ga vlaga več oseb,
je treba vpisati samo osebo, ki je prva imenovana oziroma prva podpisana, in dodati besedi »in drugi«;
2) spis, ki se ne nanaša na fizično in ne na pravno osebo, se označi samo z vsebino stvari, ki se v spisu obravnava (na primer: pisarniško poslovanje, navodilo).
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74. Pod označbo »Zadeva« je treba zaradi lažjega
združevanja napisati:
1) številko (označbo) in datum prejetega spisa, ki
se nanj odgovarja (»Zveza: vaša št z dne.,.'«);
2) temeljno številko delovodnika in datum prej odpravljenega spisa, kar je potrebno zlasti pri reklamacijah ali poznejših pošiljkah (»Zveza: naša št z
dne ... «).
75. Besedilo spisa mora biti jasno, kratko in čitljivo. V besedilu se smejo rabiti samo takšne kratice,
ki so splošno v navadi in lahko razumljive. Zakone,
uredbe in druge predpise, ki se omenjajo v spisu, je
treba praviloma citirati s celim naslovom in označbo
uradnega lista (številke in leta), v katerem so bili objavljeni.
76. Uradne spise podpisuje predstojnik zveznega
•upravnega organa ali zvezne organizacije oziroma vodja njihove notranje organizacijske enote-ali delavec,
ki je za to pooblaščen. Ime in priimek delavca, ki podpisuje spis, je treba napisati brez oklepajev neposredno pod njegovo funkcija.
77. Na vsakem spisu zveznega upravnega organa
in zvezne organizacije, ki se odpravlja, se pritisne na
levi strani podpisa pooblaščene uradne osebe uradni
pečat, in sicer tako, da doseže odtisek z enim delom
besedilo funkcije tistega, ki spis podpisuje.
78. Priloge, ki se pošiljajo skupaj s spisom, je treba
označiti z njihovim skupnim številom (na primer:
»PRILOGA: 3«) pziroma z njihovim nazivom (n. pr.:
»PRILOGA: potrdilo o premoženjskem stanju«). To
označbo je treba napisati na levi strani pod besedilom.
Priloge spisov morajo biti urejene po vrsti, kot
tečejo izvajanja v spisu.
79. Način odpošiljanja spisa je treba označiti na
spisu, če se spis ne odpravi z navadno pošto (n. pr.:
»Priporočeno«, »Z letalom« ipd.). To označbo je treba
napisati pod besedilom oziroma pod označbo prilog.
80. Ugotovitev, komu je bil spis-poslan, se napiše
takole:
1) če se pošilja spis iste vsebine (okrožnica) raznim organom, organizacijam in drugim, je treba napisati na samem spisu vse, ki jim je bil tak spis poslan;
2) če je treba o vsebini spisa, v katerem je bila na
zahtevo oziroma prošnjo zveznega upravnega organa
oziroma zvezne organizacije obravnavana kakšna stvar,
seznaniti tudi druge prizadete zvezne upravne organe
ali zvezne organizacije, je treba spis nasloviti na zvezni upravni organ oziroma na zvezno organizacijo, ki je
sprožila postopek za obravnavanje v zadevni stvari,
pod besedilom pa navesti vse druge organe oziroma
organizacije, katerim se tak spis pošilja v vednost;
3) če je bilo obravnavanih v eni odločbi več zadev,
vpisanih v delovodnik s posebnimi temeljnimi številkami, je treba tako odločbo izdati z zadnjo temeljno
številko, pod besedilom pa navesti vse pošiljatelje
(n. pr. Carinski upravi — Beograd, na štev. 784/1-72,
ipd.).
Na način iz prvega odstavka te točke je treba ravnati tudi takrat, kadar se prejeti spis pošilja v rešitev
pristojnemu upravnemu organu ali organizaciji in o
tem hkrati obvešča tudi pošiljatelj.
3. Izdelava spisov
81. Spisi se Izdelajo v potrebnem številu izvodov.
Izjemoma se lahko pišejo spisi, ki niso posebnega
pomena ali se zaradi nepristojnosti odstopijo drugemu
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organu ali organizaciji, v nadaljevanju prejetega spisa,
ne da bi se izdelal izvod za arhiv (izvirno reševanje).
Dopisi med notranjimi organizacijskimi enotami
istega zveznega upravnega organa aii iste zvezne organizacije se pišejo praviloma v nadaljevanju prejetega spisa.
Na spisu, ki se piše v nadaljevanju, se zapiše desno
od glave oziroma nad nazivom notranje organizacijske
enote beseda »Izvirno«.
4. Druge vrste ravnanja v zvezi z obdelavo spisov
82. Za spričevala, potrdila in druge spise, ki se izdajajo v večjem številu z istim osnovnim besedilom,
je treba uporabljati predpisane obrazce. Namesto obrazcev, se lahko izdelajo in uporabljajo gumijaste
štampiljke z ustreznim besedilom.
Pri- sestavljanju besedila za obrazce ali štampiljke
je treba paziti na to, da besedilo ustreza veljavnim
predpisom, da je na obrazcu oziroma na štampiljki le
najpotrebnejše besedilo in da se s tem olašja in poenostavi delo tako zveznemu upravnemu organu in zvezni
organizaciji, kakor tudi stranki. Obrazce je treba tiskati (razmnoževati) samo v količinah, ki so dejansko
potrebne.
83. Pri pošiljanju okrožnic, navodil in drugih važnejših spisov, za katere je potreben dokaz, da jih je
prejemnik zares prejel, je treba priložiti vročilnico.
5. Pisanje spisov na pisalni stroj
84. Vsi spisi in drugo gradivo, ki ga je treba prepisati na pisalni stroj, se izročijo strojepisnemu oddelku, če "jih ni napisal na stroj sam obdelovalec, ki je
spis obdelal.
85. Za pisanje na stroj se uporablja praviloma papir enotnega (standardnega) formata. Za spise trajnejše vrednosti je treba uporabljati boljši papir. Kratki
enostavni spisi (sporočila, vabila ipd.), ki niso zaupne
narave, se lahko pišejo tudi na dopisnici.
86. Na en izvod prepisanega besedila, ki ostane za
arhiv, pritisne strojepiska pod zaključkom besedila na
levi strani strojepisno štampiljko (obrazec št. 2) in vpiše v odtisk datum, ko je prejela besedilo v prepis.
Ko je spis prepisan, mora strojepiska na prepisanem. besedilu popraviti vse napake, ki so nastale pri
prepisovanju, in vpisati,v odtisk strojepisne štampiljke
datum, kdaj je bil prepis končan.
Besedilo važnejših spisov in drugega gradiva primerjata s prepisi praviloma dva delavca. Po primerjanju zapišeta ta dva delavca v ustrezni razpredelek
strojepisne štampiljke datum in se podpišeta. Ce je
strojepiska pisala po narekovanju, overi pravilnost
besedila obdelovalec, ki je besedilo narekoval.
6. Pripravljanje spisov za podpis
87. Na tistem izvodu spisa, pripravljenega za podpis pristojnega predstojnika, ki ostane za arhiv, se
podpiše delavec, ki je spis pripravil, po potrebi pa tudi
drugi delavci, ki so pri sestavljanju spisa sodelovali.
Podpišejo se praviloma pod besedilom spisa na levi
strani.
7. Vračanje rešenih zadev pisarni
83. Vse rešene zadeve, ki jih je treba odpraviti, dati v arhiv (arhivirati) ali odstopiti kakšni drugi notra-
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nji organizacijski enoti, se vrnejo pisarni po interni
dostavni knjigi. Zadeve, ki se začasno odstopijo kakšni
drugi notranji organizacijski enoti, da da mnenje, podatke in podobno, se odstopajo naravnost.
89. Na izvodu spisa, ki ostane za arhiv, napiše referent na levi strani pod zaključkom besedila potrebna
navodila glede nadaljnjega dela. Ta navodila obsegajo
zlasti: način odprave (priporočeno, ž letalom ipd.), ali
je treba spis poslati kakšni drugi notranji organizacijski enoti ali pa ga dati v arhiv, v rokovnik zadev in
podobno.
90. Cs je bilo s skupno odločbo rešenih več posebnih zadev (62. točka), mora referent pri vrhu na
prvi strani izvoda, ki ostane za arhiv, vidno napisati
temeljne številke vseh sorešenih zadev (na primer:
»sorešene št. 374/1, 845/1, 963/1, 1236/1«),
91. Ob prejemu zadeve po interni dostavni knjigi
se mora delavec pisarne prepričati, ali je zadeva formalno -pravilna in opozoriti referenta na morebitne
pomanjkljivosti oziroma mu zadevo vrniti v dopolnitev
(na primer: če naslov ni točen ali popolen, če zadeva
ni celotna, če ni napisana kratka vsebina, zveza številk,
število prilog ipd., ali če niso napisana navodila pisarni
za nadaljnje delo).
92. Na vsakem spisu, s katerim je postopek končan,
mora napisati referent, preden ga vrne pisarni, znak
za arhiviranje (»a/a«), poleg tega pa zapisati arhivski
znak (112. točka) ter pristaviti datum in svoj podpis.
VI. ODPRAVA POŠTE
93. Odprava pošte po poštni službi ali po kurirju
je združena praviloma pri vseh zveznih upravnih
organih in zveznih organizacijah'v glavni pisarni.
Izjemoma lahko odpravljajo notranje organizacijske enote, ki imajo posebne delovodnike poleg tega
pa so prostorno oddaljene, same svojo pošto.
94. Vse odpravke, ki jih prejme v teku dneva, mora pisarna praviloma odpraviti še isti dan. Odpravke,
ki jih prejme po zaključku odpravnih knjig, odpravi
naslednji dan, razen če so nujni.
Na izvodu odpravka, ki ostane za arhiv, zapiše delavec, ki odpravlja pošto, v odtisk strojepisne štampiljke (obrazec št. 2) datum odprave in pristavi svoj
podpis.
85. Odpravke, ki se istega dne odpošljejo na isti
naslov, je treba vložiti v eno kuverto. Ce je treba
katerega teh odpravkov poslati priporočeno, je treba
vložiti v skupno kuverto tudi druge odpravke, ki bi
bili sicer odposlani kot navadna pošiljka.
Ce se odpošlje na isti naslov hkrati veliko spisov
ali kakšno drugo gradivo, ki ga ni mogoče vložiti v
kuverto, jih je treba pakirati in odposlali po veljavnih'
poštnih predpisih.
96. Na kuverti (ovitku) v katerem se odpošljejo
џ
uradni spisi, morajo biti v zgornjem levem kotu na
prvi strani napisani: točen naziv in natančnejši naslov,
pošiljatelja in pa označbe vseh spisov, ki so v kuverti.
Naziv prejemnika pošiljke je treba napisati z večjo
in čitljivo pisavo oziroma na pisalni stroj. Kraj (sedež) prejemnika pošiljke je treba napisati z velikimi
tiskanimi črkami, pod nJim pa pristaviti natančnejši
naslov (ulico in hišno številko ali številko postnega,
predala), če je treba, pa označiti tudi republiko ozl-j
roma avtonomno pokrajino in zadnjo pošto. Pred krajem (sedežem) prejemnika pošiljke je treba zapisati
poštno številko.

Petek, 9. avgusta 1974.

URADNI LIST SFHJ

97. Listine, neimičene kolke in druge vrednote, kakor tudi zaupno in strogo zaupno pošto, je treba odpošiljati vselej priporočeno, če se pošiljajo po kurirju pa
V zaprtih kuvertah.
Kuverte z zaupnimi oziroma strogo zaupnimi spisi
morajo biti zapečatene ali kako drugače primemo zavarovane. Kuverta se zapečati tako, da se odpravek,
preden se dene v kuverto, zavaruje s kosom čistega
papirja, nato pa pritisne na zadnji strani kuverte —
na sredi — medeni pečat v raztopljen pečatni vosek.
Pri pečatenju kuvert s strogo zaupno pošto je treba
pritisniti pečat tudi še na zadnji strani kuverte na sestavnih delih v vsakem kotu.
1. Knjiga odpaslane pošte
98. Vsa kuvertirana pošta, ki se odpravi po poštni
službi, se razvrsti v tri skupine: I — navadne pošiljke,
II — poštni predal in Ш — priporočene pošiljke. Po
tem vrstnem redu jo je treba vpisovati tudi v knjigo
odposlane pošte (obrazec št, 10). Ce se uporabljajo za
odpravo priporočenih pošiljk posebne odpravne knjige,
ki jih predpiše poštna služba, je treba uporabljati te
knjige.
Knjiga odposlane pošte se uporablja za evidenco
o pošiljkah, ki so bile odposlane po poštni službi, ter
za opravičevanje stroškov za poštnino. V ta namen je
treba vsak dan po odpravi pošte sešteti stroške za
poštnino in skupen znesek vpisati v kontrolnik poštnine (100. točka).
99. Notranje organizacijske enote, ki vodijo posebne delovodnike, pa ne odpošiljajo pošte same (drugi odstavek 93. točke), izročajo svoje odpravke po knjigi
odposlane pošte v odpravo glavni pisarni. Odpravke, izvzemši zaupne, izročajo nekuvertirane.
V tem primeru je treba vpisati v knjigo odposlane
pošte vodoravno čez razpredelke 2, 3 in 4 samo številke izročenih odpravkov; njihov prevzem v odpravo
se potrdi z vpisom datuma in podpisom v razpredelkih
5 in 6 te knjige.
Knjiga odposlane pošte se uporablja, dokler se ne
Izpolnijo vse njene strani, ne glede na leta, pač pa se
mora na koncu vsakega leta zaključiti.
2, Kontrolnik poštnine
100. Za evidenco in opravičevanje porabe poštnih
znamk vodi pisarna vsakega zveznega upravnega organa oziroma vsake zvezne organizacije kontrolnik poštnine (obrazec št. 8).
V kontrolnik poštnine se vpisujejo vsak dan sproti
skupni denarni zneski, ki so bili porabljeni za poštne
stroške. O vsakem novem naročilu denarja za pošt^
nino, je treba kontrolnik poštnine zaključiti in ga zaradi kontrole in odobritve novih zneskov za poštnino
izročiti skupaj s knjigo odposlane pošte delavcu, ki je
odgovoren za materialno in finančno poslovanje.
Kontrolnik poštnine se vodi v vezani knjigi, v
kateri so strani vnaprej oštevilčene.
Drugi odstavek 99, točke tega navodila velja tudi
га kontrolnik poštnine,
3. Kurirska knjiga
101. Vsi spisi in drugo gradivo, ki ga je treba
ћијпо odposlati drugim organom ali osebam v istem
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kraju, se vpisujejo v kurirsko knjigo (obrazec št, 9)
in odpošiljajo po raznašalcu (kurirju).
Da bi imel zvezni upravni organ oziroma zvezna
organizacija popolnejšo evidenco o vseh odposlanih
spisih, je treba vpisovati v kurirsko knjigo tudi vabila
m pošiljke, ki se vroča j o strankam z vročilnico, V tem
primeru se napiše čez razdelka 6 in 7 beseda: »Vabilo«
ali »Z vrocilnico«. Prejem pošiljke potrdi stranka samo
na vročilnici.
VII. IZPfsoVANJE SPISOV
102. Po odpravi se spisi izpišejo v delovodniku oziroma v kartoteki v smislu navodil referentov (89.
točka).
Izjemoma je treba izpisati pred odpravo vse tiste
spise, pri katerih je napisana rešitev v nadaljevanju.
103. Spisi se izpisujejo tako, da se v razpredslek 8
delovodnika oziroma v razpredeiek 5 seznama spisov
zapiše datum izpisa, v razpredeiek 9 delovodnika oziroma v razpredeiek 6 seznama spisov pa označbe, ki
omogočajo, da se vsak spis lahko hitro najde, in sicer:
^ 1) »a/a« — če je delo v zadevi popolnoma končano
in jo je treba dati v arhiv; poleg te označbe se zapiše
tudi arhivski znak (h, pr. »a/a« — 0108), Ce je treba
zadevo hraniti, se zapiše na primer: »a/a 15'let« ali
»a/a — trajno kot arhivsko gradivo«;
^2) »R« (kar pomeni rok) in datum, do katerega je
pričakovati, da bo zahtevi oziroma prošnji ugodeno ali
da bo treba zadevo znova vzeti v delo (n. nr »R
15. XII. 1974«);
3) če se spis' odstopa notranji organizacijski enoti
Istega zveznega upravnega organa ali iste zvezne organizacije, je treba označiti v tem razpredelku, to notranjo organizacijsko enoto;
4) če se izpisuje spis, ki je bil izvirno rešen (drugi
odstavek 81. točke), je treba v ta razpredeiek zapisati
najprej označbo »Izvirno«, pod njo pa datum ter natančen naziv in sedež organa, kateremu je bil spis
odposlan. ,
Datum in označbe za izpis se vpisujejo po časovnem zaporedju v razpredelka 8 in 9 delovodnika.
104. Ce gre za izpisovanje zadev upravnega postopka prve stopnje v kartoteki, je treba na kartici v
zadnjem stolpcu na desni strani zaokrožiti ustrezno
označbo, in sicer:
1) če je bilo z izvirno odločbo zahtevku ugodeno
— označbo 1;
2) če je bil z izvirno odločbo zahtevek zavrnjen
■— označbo 2;
3) če je bil z izvirno odločbo zahtevek zavržen —
označbo 3;
4) če je organ prve stopnje s svojim odlokom zavrgel pritožbo zoper odločbo organa prve stopnje kot
nepravočasno — označbo 4;
5) ^če je bila na pritožbo odločba prve stopnje nadomeščena z odlokom organa prve stopnje — označbo 5.
_ Poleg tega je treba v isti razpredeiek kartice zapisati tudi označbo »da«, če je bila odločba Izdana v
predpisanem roku, ali označbo »ne«, če odločba ni bila
izdana v predpisanem roku (roki iz 218. člena zakona
o splošnem upravnem postopku).
105. Ce gre za izpis zadeve upravnega postopka
druge stopnje, je treba zaokrožiti na kartici v zadnjem
stolpcu na desni strani ustrezno označbo, in sicer:
1) če je bilo z odločbo druge stopnje pritožbi ugodeno — označbo 1;
_ 2) če je bila z odločbo druge stopnje pritožba zavrnjena — označbo 2);
3) če je bila z odločbo druge stopnje pritožba zavržena — označbo 3,
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Poleg tega je treba v isti raz.predelek zapisati tudi
označbo »da«, ce je bil odlok na pritožbo izdan v ioku
iz 247. člena zakona o splošnem upravnem postopku,
če ni bil izdan v tem roku, pa označbo »ne«.
106. Po izpisu se izbočijo spisi, ki jih je treba vložiti v rokovnik oziroma dati v arhiv neposredno pisarniškemu delavcu, ki opravlja to delo.
VIII. ROKOVNIK
107. Zadeve, za katere je določeno, da jih je treba
Imeti v pisarni v evidenci do določe;nega roka, se hranijo vrokovniku.
Rokovnik je sestavljen iz fasciklov. V te fascikle
se vlagajo zadeve po datumih rokov iz tekočega meseca, urejene po delovođnih številkah oziroma po klasifikacijskih znakih. Za zadeve z datumi rokov iz naslednjih mesecev se uporablja poseben fascikel »Razni
roki«. V tem fasciklu morajo biti urejene vse zadeve po
delovodnih številkah oziroma klasifikacijskih znakih,
ne glede na datume rokov.
Namesto fasciklov se lahko uporabljajo za rokovnik tudi omare s predali.
108. Na dan roka se vse zadeve vzamejo iz ustreznega iascikla in izročijo po interni dostavni knjigi v
delo notranjim organizacijskim enotam. Ce je ta dan
nedelja ali državni praznik, jih je treba izročiti v delo
dan prej.
Ce prispejo odgovori ali poznejši spisi v zvezi s
kakšno zadevo, ki je v rokovniku, pred določenim rokom, jih je treba združiti in takoj izročiti v delo notranji organizacijski enoti.
109. Rokovnik se lahko uporablja tudi še kot opozorilo za pravočasno izpolnjevanje drugih obveznosti
In opravljanje zadev, ki jih opravlja zvezni upravni
organ ali zvezna organizacija redno v naprej določenih
•rokih (na primer: predložitev rednih poročil ipd.).
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Ce so ovoji obsežnejših zadev poškodovani, je treba
zadeve pred oddajo v arhiv vložiti v nove ovoje.
2. Arhivski znaki
112. Končane zadeve se uredijo v arhivi) po arhivskih znakih.
Arhivski znak sestavljata označba notranje organizacijske enote, ki je zadevo rešila (drugi odstavek
24. točke), in označba vrste zadev, v katero spada zadeva po svoji vsebini.
113. Pregled arhivskih znakov določi v začetku
vsakega leta predstojnik zveznega upravnega organa
oziroma zvezne organizacije.
Pregled arhivskih znakov mora biti tako sestavljen, da obsega vse zadeve z delovnega področja zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije.
Zadeve z delovnega področja posameznih notranjih
organizacijskih enot se delijo po sorodnosti na skupine,
skupine pa dalje na posamezne vrste. Vrste zadev iz
delovnega področja noti'anje organizacijske enote se
"označujejo z dvostevilčnimi arabskimi številkami začenši od 01 do 99.
114. Pregled arhivskih znakov morajo poznali vsi
referenti, kakor tudi pisarniški delavci.
Arhivski znaki se med letom ne smejo spremeniti,
lahko pa se dodajo novi, če terjajo to spremembe, ki
so nastale v organizaciji ali pristojnosti zveznega
upravnega organa oziroma zvezne organizacije.
3. Urejanje in hramba zadev v arhivu

115. Za vsak arhivski znak je treba predvideti v
arhivu praviloma poseben fascikel (ovoj, platnice,
škatlo), v katerega se devljejo zadeve po delovodnih
številkah ali po začetnih črkah nazivov strank. Za
notranje organizacijske enote, ki nimajo mnogo spisov,
se lahko uporablja en, sam skupen fascikel s posebnimi ovoji za vsak arhivski znak. Vsak fascikel pomeni
posebno registraturrio enoto.
.116. Na vsakem fasciklu morajo biti napisani tile
IX, DAJANJE V ARHIV (ARHIVIRANJE) IN
podatki: naziv zveznega upravnega organa oziroma
HRAMBA .ZADEV
zvezne organizacije, če gre za posebno pisarno, pa tudi
110. Rešene zadeve se denejo v arhiv in tam hra- naziv notranje organizacijske enote, letnica in arhivski
nijo, kartice rešenih zadev pa se odlagajo v pasivno znak, klasifikacijska označba, številka zadeve,od zakartoteko zadev.
četne do končne številke in zaporedna številka, pod
Notranje organizacijske enote, ki vodijo svoje po- ^katero je fascikel vpisan v seznam arhivskega gradiva.
sebne delovodnike (drugi odstavek 8. člena uredbe),
Posamezne obsežnejše zadeve se lahko hranijo tudi
lahko hranijo končane zadeve v svoji pisarni, vendar ločeno v posebnem fasciklu. Poleg podatkov iz prvega
največ dve leti. Po tem času jih morajo skupaj z odstavka te točke je treba napisati na tak fascikel tudi
ustreznimi delovodniki in drugimi pomožnimi knjigami kratko vsebino zadeve. Na mestu, kjer bi morala biti
izročiti v nadaljnjo hrambo arhvu glavne pisarne. Za taka zadeva v rednem fasciklu, se zapiše kratek urahrambo končanih zadev več kot dve leti, morajo imeti den zaznamek z navedbo mesta, kje se zadeva hrani.
posebne pisarne notranjih organizacijskih enot poseb117. Končane zadeve, delovodnike in druge evino dovoljenje predstojnika zveznega upravnega organa
dence
ter drugo dokumentacijsko gradivo (arhivsko
ali zvezne organizacije.
gradivo) zveznega upravnega organa oziroma zvezne
organizacije, je treba v redu hraniti, dokler se ne izro1. Postopek pred oddajo v arhiv
i
čijo pristojnemu Arhivu Jugoslavije ali -dokler se ne
uničijo.
111. Preden se dene zadeva v arhiv, je treba po ča118. Zaupne in strogo zaupne zadeve se uredijo in
sovnem zaporedju urediti vse zaporedne številke in
priloge in se pri tem prepričati, ali je zadeva končana, hranijo bodisi po delovodnih številkah ali pa po arali niso morda pri zadevi še kakšne priloge ali listine,
hivskih znakih (prvi odstavek 14. člena uredbe). Te
ki bi jih bilo treba vrniti strankam, ali jim niso morda
sadeve se hranijo ločeno od navadnih zadev, in sicer
pomotoma pridružene tudi kakšne druge zadeve ali nji- tako, da je zavarovana njihova zaupnost, Ce je mogoče,
hovi deli itd.
v železni omari ali v blagajni.

Petek, 9. avgusta 1974.
4. Ravnanje z zadevami v arhiva
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Naziv organizacijskih enot ter večjih ali manjših"
skupin enotnega arhivskega gradiva s šiframi se vpišejo v seznam v obliki naslovov in podnaslovov.
Vse letne sezname je treba hraniti po vrstnem redu, kot so nastali, kot enoten seznam.

119. Z zadevami, ki so v arhivu, ravna določeni
pisarniški delavec.'
Ce je treba priključiti zadevo, ki je v arhivu, spisom, ki prispejo potem, ko je bila zadeva arhivirana,
se izdaja ta zadeva brez reverza.
X. KONČNE DOLOCB3
V vseh drugih primerih se smejo izdajati zadeve
iz arhiva samo proti reverzu. Reverz mora obsegati:
121. s fotokopiranim ali na podoben način reprotemeljno številko zadeve1, datum, ko je bila vzeta, rok duciranim arhivskim gradivom in tiskanim arhivskim
vrnitve in podpis delavca, ki je zadevo vzel, ter označ- gradivom se ravna enako, kot s pisanim arhivskim
bo njegoVe notranje organizacijske enote. Reverzi se •gradivom.
hranijo v posebnem fasciklu, po vrnitvi zadeve pa se
Mikrofilm, magnetofonski trakovi in drugo posebreverz uniči in vrne delavcu.
no arhivsko gradivo se hranijo in evidentirajo posebej.
Izjemoma smejo rešene zadeve ostati v zveznem
122. Službe dokumentacije v zveznih upravnih orupravnem organu ali zvezni organizaciji na podlagi ganih ali zveznih organizacijah ne smejo jemati za
reverza, vendar največ do preteka naslednjega leta. dokumentacijo arhivskega gradiva iz pisarne oziPo preteku tega roka smejo v organu oziroma organi- roma arhiva. Službam dokumentacije se smejo izrozaciji ostati samo tiste zadeve, ki pomenijo dokumeii- čati samo morebitni presežni izvodi takega gradiva ali
tacijo trajnega pomena za delo organa oziroma orga- pozneje napravljene kopije.
nizacije. Katere zadeve se štejejo za dokumentacijo,
123. V pisarniškem poslovanju zveznih upravnih
določi predstojnik organa oziroma organizacije. Za to
vrsto zadev se izda potrdilo, ki se namesto zadeve iz- organov in zveznih organizacij imajo posamezni izrazi
iz tega navodila tale pomen;
roči v hrambo arhivskemu' dspoju.
1) spis (akt) je vsak pisani sestavek, s katerim se
Drugim upravnim organom oziroma organizacijam
se. smejo izdajati zadeve iz arhiva samo s pismenim začne, dopolni, spremeni, pretrga ali konča kakšne
dovoljenjem pristojnega predstojnika zveznega uprav- uradno delo zveznega upravnega organa ali zvezne ornega organa oziroma zvezne organizacije, ki se v nje- ganizacije. Pisani sestavek je lahko zabeležen oziroma napravljen ali reproduciran tudi drugače — nagovem arhivu hranijo.
tisnjen, fotografiran, filman, fonografiran ipd.;
Glede pregledovanja in prepisovanja spisov ve2) priloga je pisani sestavek (listina, tabela, grafiljajo smiselno določbe zakona o splošnem upravnem
kon, risba ipd.) ali fizični predmet, ki je priložen spisu
postopku.
Zasebnikom se izdajajo spisi, listine, potrdila ipd. za dopolnitev, kot pojasnilo ali v dokaz vsebine spisa;
in overjajo njihovi prepisi samo po veljavnih predpisih.
3) zadeva je celota vseh spisov in prilog, ki se tičejo istega vprašanja, naloge ipd. in so posebna celota;
4) dosije je celota več zadev, ki se tičejo iste tva5. Seznam arhivskega gradiva
rdne ali iste pravne ali fizične osebe;
120. Pisarne zveznih upravnih organov in zveznih
5) fascikel je celota več zadev ali dosijejev, ki se
organizacij morajo voditi seznam arhivskega gradiva po končanem postopku hranijo urejeni v istem ovitku
(obrazec št. 11).
(škatli, platnicah ipd.);
Arhivsko gradivo, ki nastane v posameznem' letu,
6) pisarna je delovna enota (delovno mesto) v^ semora biti popisano najpozneje do 31. marca nasled- stavu. zveznega upravnega organa ali zvezne organizacije, v kateri se opravljajo pisarniške zadeve, zlasti
- njega leta.
prejemanje, odpiranje, pregledovanje in vpisovanje
Preden se arhivsko gradivo popiše, je treba do- spisov, razdeljevanje pošte oziroma dodeljevanje spiločiti zaporedje gradiva (na primer: po notranjih orga- sov v delo, odprava pošte, izpisovanje spisov in njihonizacijskih enotah, šifrah ipd.) in po tem zaporedju vo odlaganje v arhiv (arhiviranje), kakor tudi hramba
aktov;
oštevilčiti enote hrambe (fascikle, registrator-je). 7) arhiv je sestavni del pisarne, kjer se hranijo
Enote hrambe (fascikli, registratorji) se oštevilčijo
z arabskimi številkami začenši od 1 dalje (na primer: končane zadeve, delovodniki in druge evidenčne knjige
če so bile v posameznem letu enote oštevilčene od šte- ter drugo dokumentacijsko gradivo, dokler se ne izrovilke 1 do številke 65, se v naslednjem letu začnejo s čijo Arhivu Jugoslavije ali ne uničijo.
124. Obrazci, ki so objavljeni skupaj s tem navoštevilko 66).
Preden se popiše arhivsko gradivo,, je treba dolo- dilom so njegov sestavni del.
125. Z dnem, ko začne veljati to navodilo, neha
čiti tudi vrstni red re'gistraturnih knjig — delovodnikov, kazal ipd. (po notranjih organizacijskih enotah, veljati navodilo za izvrševanje uredbe- o pisarniškem
šifrah ipd.). Registraturne knjige se posebej oštevilčijo poslovanju (»Uradni list FLRJ« št. 50/57).
z arabskimi številkami od 1 dalje po enakem načelu
126. To navodilo začne veljati osmi dan po objavi
kot arhivsko gradivo in se posebej popišejo.
v »Uradnem listu SFRJ«.
Seznam arhivskega gradiva mora obsegati; zapo10-št. 1256/72.
redno številko enote hrambe (fascikla, registratorja) Beograd, 25. julija 1974.
oziroma zaporedno številko registraturne knjige, šifre,
Zvezni sekretar
naziv, kategorije gradiva z opisom njene vsebine oziroma riaziv registraturne knjige, letno oziroma večletno
za pravosodje in organi-«
obdobje, v katerem je nastalo arhivsko gradivo ozirozacijo zvezne uprave:
ma registraturna knjiga (obrazec št. 11).
Ivan Franke s. г. >
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Obrazec št. 1

PREJEMNA STAMPILJKA
(format 60 X 20 mm)
(Naziv in sedež zveznega upravnega organa oziroma zvezne organizacije)
Prejeto:

•

Org. enota

Številka

Priloge

Vrednote

STROJEPISNA STAMPILJKA
(format 60 X 25 mm)

Obrazec št. 2

Prejeto:
Prepisano:

.•

Odposlano:

Podpisi

Datumi

Primerjano:

Obrazec št. 3

3

4

5
>

Prenos

% •

Nџ

V

štev. in
datum
6

o
<u
bb
u
O
7

označba

2

priimek in ime oziroma
naziv in kraj

IZPISANO

datum

1

ZADEVA

Datum

prenos

POŠILJATELJ

Zap. štev.

Temeljna
številka

prejema

DELOVODNIK
(format 250 X 353 mm)

8

9
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SEZNAM SPISOV
(format 250 X 353 mm)

Obrazec št. 4
Zadeva;

Tem. štev.

Org. enota

1

Zap. št.

Datum
prejema

POŠILJATELJ
priimek in ime oziroma naziv
in kraj

1

2

3

IZPISANO

PRIPOMBA

štev. in
datum

datum

označba

4

5

6

7

KAZALO
(format 250 X 353 mm)

Obrazec št. 5
Način vpisovanja

Zadeva —
pošiljatelj

Mesec

Številka
delovodnika

Pošiljatelj —
zadeva
kraj

1

2

naša

3

1

4

5

tuja
6

r

INTERNA DOSTAVNA KNJIGA
(format 210 X 297 mm)

Obrazec št. 6

Vrnjeno
pisarni

Tek.
štev.

Datum
vpisa

Številka
spisa

Potrdilo
prejema

Referent
datum

1

2

3

4

5

PRIPOMBE

podpis

datum

podpis

6

7

8

9
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Datum
prejema

KNJIGA PREJETE POSTE
(format 210 X 297 mm)
Številka
priporospisa čene pošiljke
3
4

i
:

Tek.
štev.
1

,

2
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,

Obrazec št. 7

Pošiljatelj

Potrdilo prejema
Org. enota

priimek in ime oziroma
naziv

kraj

5

6

datum

podpis

8

9

7

-

-

i

KONTROLNIK POŠTNINE
(format 148 X 210 mm)

Obrazec št. 8
Vrednost

Datum

Opis

1

2

Potrdilo

prejeto

porabljeno

stanje

3

4

5

6

-

KURIRSKA KNJIGA
(format 210 X 297 mm)
Tek.
štev.
1

63
a
Q

иro
a
>

Stev.
spisa

■:

Obrazec št. 9
Prejemnik
priimek in ime oziroma
naziv

Potrdilo prejema
naslov

datum

podpis

Pelek. 9. avgusta 1974.
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KNJIGA ODPOSLANE POSTE
(format 210 K 297 mm)

Datum
odprave

2

obrazec št. 10

Poštnina

Številka
priporočene
pošiljke

5

6

Prejemnik

Številka
spisa

1

i

priimek in ime oziroma naziv

kraj

3

4

i

v

.

>

i ■

-

2

3

Leto

Arhivski
znak

Kratek opis vsebine gradiva v fasciklu
ali registru

Od številke
do številke

Opomba

j

Zap. štev.
fascikla
ali
registra

SEZNAM ARHIVSKEGA GRADIVA
(format 210 X 297 mm)

1

4

5

6

-

DEŽURNA KNJIGA
(format 210 X 297 mm)

Obrazec št. 12

Trajanje
Datum
1

od

do

2

3

7.

Podatki o prejeti pošti, telefonskih sporočilih in drugih
pomembnejših dogodkih
4

-

-

■

v
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KARTICA
(format A-7)
360- 1
73
03

Obrazec št. 13

Novak Ivan
— zamenjava stanovanja —
4/Х11

R

30/Х1

03

10/Х11

iz

15/Х11

+1

Maribor
03

15/Х11
■

R

25/Х11
1974

a/a 202

4/1

Zvezni sekretariat
za finance

DRUGA STRAN KARTICE
(format A-7)

Obrazec št. 14

ŠTEVILČNI KARTON
(format A-7)

Obrazec št. 15

Na drugi strani Številčnega kartona so številke od 101 do 200.
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Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o
jugoslovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 2/74) izdaja direktor
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo
ODLOČBO

Številka 40. — Stran 1369.

slovanskih standardih za žita (»Uradni list SFRJ« št.
13/65), neha veljati.
2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
St. 07-2741/1.
Beograd, 30. aprila 1974.
Direktor
Jugoslovanskega zavoda
za standardizacijo:
Milan Krajnovič s. r.

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH O CEVNIH
PRIKLJUČKIH IN CEVNIH PRIROBNICAH

1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpisuje tele jugoslovanske standarde:
Cepi in cevni priključki ter odprtine
777.
z metrskim navojem. Žlebi in ugrezi JUS M,BI,016
Cepi in cevni priključki ter odprNa podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o jutine s cevnim navojem. 2lebi in ugrezi JUS M.B1.017 goslovanskih
standardih in normah kakovosti proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 2/74) izdaja direktor
Cevne prirobnice. Oblike tesnilnih
površin — — —
jus M.B6.008 Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo
Cevni vodi. Cevne prirobnice. Priključne mere — — — —
jus M.B6.011
ODLOČBO
2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe
je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA MAGNETNE SESTAVNE DELE IN FERITE
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe.
3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe
1. Jugoslovansnki zavod za standardizacijo predso obvezni in veljajo od 1. novembra 1974.
pisuje tele jugoslovanske standarde:
4. Veljati nehajo tile jugoslovanski standardi:
Splošna klasifikacija feromagnetCevne prirobnice. Priključne mere
nih oksidnih materialov in definicije
prirobnic za NP-2,5 in NP-6 — — — JUS M.B6.030 .terminov
________ JUS N.RB.OOl
Cevne prirobnice. Priključne mere
Izračunavanje
efektivnih parametprirobnic za NP-10 in NP-16 — — — rjs M.B6.031 rov magnetnih jeder
,_ _ _ — jus N.R8.G06
Feriti:
Cevne prirobnice. Priključne mere'
prirobnic za NP-25 in NP-40 — _ — jus M.B6.032
— Lončasta jedra. Oblika in mere JUS N.R8.013
Cevne prirobnice. Priključne mere
—
Mejna merila za lončasta jedra JUS N.R8.015
prirobnic za NP-64 in NP-IOO — — JUS M.B6.033
—
Cevke in paličice. Tolerance in
Cevne prirobnice. Priključne mere
— JUS N.R8.071
prirobnic za NP-160 in NP-250 — — JUS M.B6.034 mejna merila _ —
—
Antenske
palice.
Oblika
in
mere
JUS N.R8.075
Cevne prirobnice. Priključne mere
—
Zareze
na
feritnih
jedrih
z
naprirobnic za NP-320 in NP-400 — — JUS M.B6,035,
ki so bili predpisani z odločbo o jugoslovanskih stan- vojem za izvijače — — _ _ — JUS N.R8.081
dardih o cevnih prirobnicah (»Uradni list FLRJ« št.
2/63).
2. Jugoslovanske standarde iz 1. točke te odločbe
objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v
5. Jugoslovanski standardi iz 4. točke te odločbe je
posebni izdaji, ki je sestavni de! te odločbe.
nehajo veljati 31. oktobra 1974. ,
3. Jugoslovanski standardi iz 1. točke te odločbe
St. 09-1484/1.
so obvezni in veljajo od 1. novembra 1974.
Beograd, 5. marca 1974.
4. Veljati nehata tale jugoslovanska standarda:
Elektronika in telekomunikacije:
Direktor
Jugoslovanskega zavoda
— Lončasta feritna jedra. Oblika
za standardizacijo:
in mere _______ jus N.R8.013
Milan Krajnovič s. r.
— Feritne antenske palice. Oblika
in mere — —
jus N.R8.015,
ki sta bila predpisana z odločbo o jugoslovanskih
776.
standardih za feritna jedra s področja elektronike in
Na podlagi prvega odstavka 15. člena zakona o telekomunikacij (»Uradni list SFRJ« št. 29/69).
jugoslovanskih standardih in normah kakovosti pro5. Jugoslovanska standarda iz 4. točke te odločizvodov (»Uradni list SFRJ« št, 2/74) izdaja direktor
Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo
be nehata veljati 31. oktobra 1974.
ODtOCBO
O PRENEHANJU VELJAVNOSTI JUGOSLOVANSKEGA STANDARDA ZA ŽITA
1. Jugoslovanski standard Pivovarski ječmen —
JUS E. Bi. 230, ki je bil predpisan z odločbo o jugo-

- St. 16a-2751.
Beograd, 30. aprila 1974.
Direktor
Jugoslovanskega zavoda
za standardizacijo:
Milan Krajnovi6 s. t.
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778.
Na podlagi prvega odstavka 15. Člena zakona o
jugoslovanskih standardih in normah kakovosti proizvodov (»Uradni list SFRJ« št. 2/74) izdaja direktor Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo
ODLOČBO

mi ali brez takih naprav; elevatorji za tekočine z vedri, verigami, propelerji, trakovi in podobnim
84.11

O JUGOSLOVANSKIH STANDARDIH ZA PIEZOELEKTRIČNE KRISTALE IN PRIPADAJOČE
1 NAPRAVE
1. Jugoslovanski zavod za standardizacijo predpisuje tale jugoslovanska standarda:
Piezoelektrični vibratorji;
— Termini, definicije in merilne
metode. Vibratorji do 30 MHz — — JUS N.R9.010
— Osnovna metoda merjenja neželenih resonanc kristalnih enot kremena
za filtre
_______ JUS N.R9.020
2. Jugoslovanska standarda iz 1. točke te odločbe
je objavil Jugoslovanski zavod za standardizacijo v
posebni izdaji, ki je sestavni del te odločbe.
3. Jugoslovanska standarda iz 1. točke te odločbe
sta obvezna in veljata od 1. novembra 1974.
St. 16a-2752.
Beograd, 30. aprila 1974.
Direktor
Jugoslovanskega zavoda za
standardizacijo:
Milan Krajnovič s. r.

84.16 razen Kalandri in podobni stroji za valjanje (rapod3a zen za obdelovanje in valjanje kovin in za
valjanje stekla) in valji zanje
84.1^/2a
84.19

84.32

Knjigoveški stroji, vštevši tudi stroje za
šivanje knjig

84.33

Stroji za rezanje papirja ali kartona vseh!
vrst; drugi stroji za predelovanje papirne
mase, papirja ali kartona

84.34

Stroji, aparati in pribor za ulivanje in
stavljanje črk; stroji za pripravljanje in
izdelovanje tiskarskih ploščic, plošč, klišejev ali- valjev, izvzemši obdelovalne stroie
iz tar. štev. 84.45, 84.46, ali 84.47: tiskarske
črke vseh vrst, matrice z odtiski in kli- ■
šeji; tiskarske plošče, plošče-klišeji, ploščice, plošče, valji in litografsko kamenje,
pripravljeni za tiskarske namene (uglajeni,
uzrnjeni ali polirani)

84.33

Drugi tiskarski stroji; pomožni tiskarski
stroji

84.51

Pisalni stroji, razen pisalnih strojev z vdelanimi mehanizmi za računanje; stroji za
izpolnjevanje čekov

ODLOČBO
O POSEBNEM DEPOZITU. KI SE POLOŽI PRI
UVOZU BLAGA IZ TUJINE
1. Organizacije združenega dela, ki uvozijo blago,
navedeno v tej odločbi, so dolžne imeti pri pristojni
narodni banki republike oziroma pristojni narodni banki avtonomne pokrajine poseben depozit v dinarjih.
Višina depozita iz prvega odstavka te točke se določi v določenem odstotku od vrednosti blaga iz prijave
o sklenjenem uvoznem poslu oziroma iz prijave o
sklenjenem kreditnem poslu, in siceri
1) SO'/o — od uvoza blaga iz tehle tarifnih številk
oziroma postavk carinske tarife;
Tarifna številka carinske tarife

84.10

84.52 razen Računski stroji; računovodstveni pisalni
pod 1 stroji; registrske blagajne, stroji za franin 5 kiranje pošte, stroji za izdajanje kart in
podobni stroji, ki imajo računske naprave
84.53

Stroj za avtomatično obdelovanje podatkov
in njihove enote; magnetni in optični čitalci, stroji, ki stavljajo podatke na podlogo v obliki šifre in stroji za obdelovanje
takih podatkov, ki niso navedeni in ne zajeti v kakšni drugi določbi te tarife

84.54

Drugi pisarniški stroji (npr. razmnoževalni,
hektografski in šablonski stroji, stroji za
adresiranje, stroji za sortiranje kovancev,
stroji za štetje in zavijanje kovancev, aparati za zarezovanje svinčnikov, za perforiranje in spajanje)

84.58

Avtomatični stroji za prodajo (znamk, cigaret, čokolade in živil), ki ne delujejo na
principu naključja ali igre na srečo

Imenovanje

Črpalke (vštevši motorne in turbinske črpalke) za tekočine, z merilnimi naprava-

Centrifuge za tekočine
Stroji in aparati za čiščenje in sušenje
steklenic in drugih posod; stroji za polnjenje, ■ zapiranje, pečatenje, kapsuliranje
in etiketiranje steklenic, ročk, škatel, vreč
in drugih posod: drugi stroji za pakiranje
in embaliranje blaga; stroji za gaziranje
pijač; stroji za pomivanje posode

84.31 razen Stroji za izdelovanje ali dovrševanje celupod la lozne mase, papirja ali kartona

779.
Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o
Narodni banki Jugoslavije In enotnem monetarnem
poslovanju narodnih bank republik in narodnih bank
avtonomnih pokrajin (»Uradni list SFRJ« št. 23/72) in
1. točke prvega odstavka 26. člena zakona o kreditnih
poslih s tujino (»Uradni list SFRJ« št. 36/72 in 6/74)
izdaja svet guvernerjev v soglasju z Zveznim izvršnim
svetom

Zračne črpalke, vakuumske črpalke ter
zračni ali plinski kompresorji (vštevši tudi
motorne črpalke in turbinske črpalke ter
prostobatne kompresorje in generatorje za
plinske turbine); ventilatorji, pihalniki in
podobno

Petek, 9. avgusta 1974.
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84.59 razen Stroji in mehanične naprave, ki imajo popod 1 sebne funkcije, ki ne spadajo v nobeno
in 2 drugo tarifno številko tega poglavja
m)
85.11

Industrijske in laboratorijske električne
peči, pečnice ter indukcijska in dielektrična oprema za ogrevanje; električni stroji
in aparati za varjenje, spajkanje in spajanje ter podobni električni stroji in aparati za rezanj'e
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etuiji, škatle (na primer: za orožje, glasbila,
daljnoglede, nakit, steklenice, ovratnike,
obutev, ščetke) in podobni izdelki iz naravnega usnja, umetnega usnja, vulkaniziranih vlaken, umetnih plastičnih snovi v
listih, iz kartona ali tekstilnih tkanin
42.03
48.13

Oblačilni predmeti in pribor za obleko iz
naravnega ali umetnega usnja
Karbonski in drug papir za razmnoževanje
(vštevši tudi matrice) in kopirni papir, rezani v določene velikosti, v škatlah ali ne

60.02

Rokavice, vseh vrst, pletene ali kvačkanj,
neelastične in brez kavčuka

61.05
61.06

Žepni robci
Sali, ešarpe, ovratne rute, naglavne rute,
pleti, tančice in podobni predmeti

61.07

Vsakovrstne kravate

2) 50°/o — od uvoza blaga iz tehle tarifnih številk
oziroma postavk carinske tarife:

61.08

Ovratniki, kolirji, plastroni, žaboji, manšete, nabori in drug podoben pribor in
okraski za žensko obleko in perilo

Tarifna številka carinske tarife

61.09

Stezniki, stezni pasovi, modrčki, naramnice, podveze, pasovi za nogavice in podobni predmeti (vštevši tudi take predmete iz pletenin ali kvačkanega metrskega
blaga, elastični ali ne)

65.03

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine,
izdelani iz tulcev ali blaga iz tar. štev
65.01, tudi podloženi ali okrašeni

65.04

Klobuki in druga pokrivala, spleteni ali
narejeni iz pletenih ali drugačnih trakov
iz kakršnegakoli materiala, podloženi ali
ne, okrašeni ali ne

65.05

Klobuki in druga pokrivala (vštevši tudi
mrežice za lase), spleteni ali kvačkani ali
izdelani iz čipk, klobučevine ali drugih
tekstilnih tkanin, v kosih (ne pa iz trakov),
podloženi ali ne, okrašeni ali ne

65.06

Druga pokrivala, podložena ali ne, okrašena ali ne

65.07

Trakovi za notranje obšivanje klobukov,
podloge, pokrivačl za. klobuke, ogrodja
(vštevši tudi ogrodja za klobuke, ki se
sklopi j o), ščitniki in podbradniki za pokrivala

69.10

Organska površinsko aktivna sredstva;
površinsko aktivni preparati in preparati
za pranje, ki vsebujejo milo ali ne

Požiralniki, umivalniki, bideji, straniščne
školjke, pisoarji, kadi za kopalnice in podobni sanitarni predmeti

69.11

Politure in kreme za obutev, za pohištvo
in pode, sredstva za poliranje kovin, čistilni praški in podobni preparati, razen
pripravljenih voskov iz tar. štev, 34,04

Posoda in drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz porcelana (vštevši tudi biskvitni in parianski
porcelan)

69 12

Posoda in drugi predmeti, ki se uporabljajo v gospodinjstvu ali za toaleto, iz keramike drugih vrst

69.13

Figure in drugi okraski ter predmeti za
osebni okras, pohištveni predmeti

70.12

Notranje steklo za termovke in druge
izolirane posode '

90.07

Fotografski aparati; fotografski bliskovni
aparati

90.08

Kinematografski aparati, projektorji, aparati za snemanje in reprodukcijo zvoka;
kakršnekoli kombinacije teh predmetov

90.09

Projektorji slik (razen kinematografskih
projektorjev); aparati za povečevanje ali
zmanjševanje fotografij (razen kinematografskih)

Imenovanje

22.03
Pivo
22.09 razen Spiriti (razen špiritov iz tar. štev. 22.08);
pod 3a, likerji in druge alkoholne pijače; sestav6 in 9a Ijeni alkoholni izdelki (t.i. koncentrirani
ekstrakti) za izdelovanje pijač
33.04
Mešanice dveh ali več vrst naravnih ali
umetnih dišav, mešanice na bazi ene ali
več takih dišav (vštevši tudi alkoholne
raztopine), ki se uporabljajo kot surovine
v parfumerijski industriji, živilski industriji, industriji pijač ali v drugih industrijah
33.05
Destilirane aromatične vode in vodne raztopine eteričnih olj, vštevši tudi take proizvode, ki so primerni za medicinsko rabo
33.06
Parfumerijski, kozmetični in toaletni preparati
34.01
Mila; organska površinsko aktivna sredstva, ki se uporabljajo kot milo, v obliki
paličic, slaščic in kosov, oblikovanih ali
litih, ki vsebujejo milo ali ne
34.02
34.05

42.02

Predmeti, potrebni potnikom (na primer:
kovčki za obleko, škatle za klobuke, potne
torbe, nahrbtniki itd.), torbe za nakupovanje, ročne torbe, vreče, aktovke, listnice,
denarnice, toaletne torbe za neseserje, torbe za. orodje, vrečice, za tobak, futrole,
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Stekleni izdelki (razen predmetov, ki spadajo v taf. št. 70.19) za mizo, kuhinjo, toaleto, pisarno, notranjo dekoracijo ali za
podobno rabo
70.19
Stekleni biseri, imitacije biserov in dragega ali poldragega kamenja; kosi in odlomki ter podobno modno ali dekorativno
drobno steklo in predmeti, izdelani iz njih;
steklene kocke ter drobne steklene ploščice, na podlogi ali brez podloge, za mozaike in podobne dekoracije; umetna steklena očesa, vštevši tudi očesa za igrače,
vendar ne proteze, ki jih nosijo ljudje;
okrasi in drugi modni predmeti, obdelani
na pihalnikih; steklenci (balotini)
71.12
Juvelirski predmeti in njihovi deli iz plemenitih kovin ali iz valjanih plemenitih
kovin
71.13
Zlatarski in srebrarski predmeti in njihovi
deli iz plemenitih kovin ali iz valjanih
plemenitih kovin, razen blaga iz tar. štev.
71.12
71.14
Drugi izdelki iz plemenitih kovin ali iz
valjanih plemenitih kovin
71.15'
Izdelki, ki so sestavljeni iz biserov, dragega ali poldragega kamenja (naravnega,
umetnega ali obnovljenega) ali jih imajo
vdelane
71.16
Umetni nakit
73,38/2
Predmeti za higieno in njihovi deli
83.07
Svetilke in svetlobna telesa — lestenci iz
navadnih kovin in njihovi deli (izvzemši
stikala, držaje električnih svetilk, električne svetilke za vozila, baterijske ali magnetne svetilke ter druge predmete iz poglavja 85, razen predmetov iz tar. štev.
55.22)
85.15/la
Sprejemniki
85.15/2
Radijski sprejemniki, kombinirani z gramofonom ali ne
01.01 razen Zepne ure, rojčne in druge ure, vštevši tudi
pod 2) štoparice
91.02
Stenske ure in budilniki z urnim mehanizmom (razen ur iz tar. štev. 91.03)
91.03
Ure za instrumentalne deske in ure podobnega tipa za cestna vozila, letala ali
plovila
91.04 razen
pod 2) Druge ure
92.01
Klavirji (vštevši tudi avtomatične klavirje,
s klaviaturo ali brez klaviature); klavzeni
in drugi klaviaturni instrumenti s strunami; harfe, razen eolskih harf
92.02
Druga glasbila s strunami
92.03
Orgije, vštevši tudi harmonije in druga
podobna glasbila
92.04
Harmonike, koncertne harmonike in podobna glasbila; orgljice
'92.05
Druga pihala in glasbila
92.06
Tolkala (na primer doboši, bobni, ksilofoni, cimbala, kastanjete)
92.07
Elektromagnetna, elektrostatična, elektronska in podobna glasbila (na primer orgije,
klavirji, harmonike)
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92.08

Glasbila, ki ne spadajo v nobeno drugo
tarifno številko tega poglavja (na primer
sejemske orgije, mehanične lajne, glasbene
skrinje, pojoče žage); mehanične ptice pevke; vsakovrstni predmeti za vabljenje in
klicanje; ustni signalni instrumenti (na
primer piščalke in ladijske trobente)

92.09

Strune za glasbila

92.10

Deli in pribor za glasbila (razen strun),
vštevši tudi perforirane kartone in mehanizme za glasbene skrinje; metronomi, tonske vilice in vsakovrstne cevi za uglaševanje tonov

92.11

Gramofoni, diktafoni in drugi aparati za
snemanje in reprodukcijo zvoka, vštevši
tudi naprave za obračanje plošč in trakov
z zvočnimi glavami ali brez njih; televizijski aparati za snemanje in reprodukcijo
slike in zvoka, magnetni

92.12

Gramofonske plošče in drugi registratorji
zvoka ali podobno; matrice za gramofonske
plošče, pripravljeni odtiski (blanks) za gramofonske plošče, filmi za mehanično snemanje zvoka, pripravljeni trakovi, žice,
pasovi in podobni predmeti, ki se uporabljajo za zvočna ali podobna snemanja

92.13

Drugi deli in pribor za aparate, ki spadajo
v tar. štev. 92.11

94.01

Stoli in drugi sedeži (razen stolov iz tar.
štev. 92.02), tudi če se dajo spremeniti v
postelje, in njihovi deli

94.02

Medicinsko, zobozdravniško, kirurško in
veterinarsko pohištvo (na primer: operacijske mize, bolniške postelje z mehaničnimi
napravami); zobozdravniški in podobni
stoli, ki se mehanično dvigajo, premikajo
ali nagibljejo, deli gornjih predmetov

94.03

Drugo pohištvo in njegovi deli

94.04

Zimnice, posteljina in podobni predmeti,
opremljeni z vzmetmi ali napolnjeni s kakršnimkoli materialom, ali pa izdelani iz
ekspandiranega, penastega ali gobastega
kavčuka ali iz umetnih plastičnih tvarin,
prevlečeni ali ne (na primer žimnice, odeje,
pernice, blazine, blazinice in vzglavja)

98.03

Nalivna peresa in svinčniki (vštevši tudi
nalivna peresa in svinčnike s kroglicami)
in druga peresa, držala za peresa, držala
za svinčnike in podobna držala ter patentni
svinčniki; deli in opreme zanje, razen iz
tar. štev. 98.04 ali 98.05

98.04

Pisalna peresa in konice pisalnih peres,

98.05

Svinčniki (razen svinčnikov iz tar. štev.
98.03), pisala in svinčniki iz skrilavcev,
mine za svinčnike in pasteli, risalno in
pisalno oglje, pisalne in risalne krede; krojaška in biljardna kreda

98.10

Mehanični in podobni vžigalniki, vštevši
tudi kemične in električne vžigalnike, ter
deli vžigalnikov, razen kremenov In stenjev.
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2. Depozit iz 1. točke te odločbe se ne obrestuje.
3. Depozit iz 1. točke te odločbe se položi preden
se predloži prijava o sklenjenem uvoznem poslu pri
gotovinskih uvoznih poslih oziroma preden se pošlje
v registriranje prijava o sklenjenem kreditnem poslu
pri kreditnih poslih pristojni narodni banki republike
ali pristojni narodni banki avtonomne pokrajine.
Narodne banke republik oziroma narodne banke
avtonomnih pokrajin .ne bodo sprejemale prijav iz prvega odstavka te točke, če organizacija združenega dela
ne predloži dokaze o položenem depozitu. ^
4. Depozit iz prvega odstavka 1. točke pod 1) te
odločbe ostane pri narodni banki republike oziroma
narodni banki avtonomne pokrajine dvanajst mesecev,
depozit iz prvega odstavka 1. točke pod 2) pa šest mesecev, računano od dneva, ko je bil položen.
5. Ta odločba ne prihaja v poštev:
1) za uvoz blaga iz 1. točke te odločbe, za katero
sta s posebnimi predpisi Zveznega izvršnega svela
določeni nižja carinska stopnja in posebna nižja taksa
za uvoženo blago, če predloži organizacija združenega
dela, za potrebe katere se blago uvozi, potrdilo službe
družbenega knjigovodstva, da je uvrščena v kakšno
izmed panog ali dejavnosti, navedenih v trinajstem
odstavku 6. razdelka III. poglavja družbenega načrta
Jugoslavije za dobo od leta 1971 do 1975 (»Uradni list
SFRJ« št. 35/72);
2) za uvoz blaga, ki ga opravijo organizacije združenega dela za izvajanje investicijskih del v tujini;
3) za uvoz dodatne opreme, ki se vgrajuje v objekte in ladje, če se izvažajo v tujino;
4) za uvoz blaga, ki se opravi po pogodbah o skupnih naložbah, sklenjenih v skladu z veljavnimi predpisi in pravilno registriranih v Zveznem komiteju za
energetiko in industrijo;
5) za uvoz opreme za modernizacijo, rekonstrukcijo
in zgraditev objektov v gospodarsko manj razvitih republikah in SAP Kosovo;
6) za uvoz opreme za modernizacijo in rekonstrukcijo jugoslovanskih železnic.
6. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi
v »Uradnem listu SFRJ«.
O št. 58
Beograd, 24. julija 1974.
Predsednik
sveta guvernerjev
guverner
Narodne banke Jugoslavije:
BraniSlav Colanovič s. r.
780.
Na podlagi 1. točke prvega odstavka 26. člena zakona o kreditnih poslih s tujino (»Uradni list SFRJ«
št. 30/72 in 6/74) izdaja svet guvernerjev v soglasju z
Zveznim izvršnim svetom
ODLOČBO
O BOPOLNITVI ODLOČBE O VIŠINI DEPOZITA ZA
ZUNANJE FINANČNE IN BANČNE KREDITE IN
ZUNANJE DEPOZITE
1. V 10. točki odločbe o višini depozita za zunanje
finančne in bančne kredite in zunanje depozite (»Uradni list SFRJ« št. 36/72, 62/72, 39/73, 5/74 in 21/74) se

na koncu določbe pod 6) pika nadomesti s podpičjem,
nato pa dodasta novi določbi pod 7) in 8), ki se glasita;
»7) na finančne kredite,- ki jih najamejo organizacije združenega dela ali pooblaščene banke, da bi v
tujini plačevale storitve za raziskovanja rudnin in
mineralnih snovi, ki jih tuje osebe v skladu z veljavnimi predpisi opravljajo v Jugoslaviji;
8) na finančne kredite in tuje depozite, ki jih najamejo pooblaščene banke v tujini, da bi jih položile
v depozit svojim tujim korespondentom in drugim tujim prvorazrednim bankam.«.
2. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
O. št. 61.
Beograd, 30. julija 1974.
Predsednik
sveta guvernerjev
guverner
Narodne banke Jugoslavije:
Branislav Colanovič s. r.
781.
Na podlagi tretjega odstavka 18. člena, 19. in 26.
člena zakona o Narodni banki Jugoslavije in enotnem
monetarnem poslovanju narodnih bank republik in
narodnih bank avtonomnih pokrajin (»Uradni list
SFRJ« št. 23/72) izdaja svet guvernerjev v soglasju z
Zveznim izvršnim svetom
ODLOČBO
O OBRESTNI MERI ZA SREDSTVA, DEPONIRANA
PRI NARODNI BANKI JUGOSLAVIJE
1. Sredstva, ki so pri njej deponirana, obrestuje
Narodna banka Jugoslavije, in sicer:
1) sredstva obvezne rezerve poslovnih bank — po
obrestni meri З^о na leto;
2) blagajniške zapise Narodne banke Jugoslavije
— po obrestni meri 69/o na leto;
3) hranilne vloge Poštne hranilnice — po obrestni meri, ki je za l0/b večja od tiste, po kateri obrestuje Poštna hranilnica hranilne vloge, vendar največ
8,50/o na leto.
Določba prvega odstavka te točke pod 1) se bo
uporabljala začenši 1. januarja 1974.
2. Obresti po tej odločbi obračunava in plačuje
Narodna banka Jugoslavije deponentom trimesečno za
nazaj oziroma v roku, ko zapadejo blagajniški zapisi.
3. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, neha veljati odločba o obrestni meri za sredstva obvezne rezerve poslovnih bank in za blagajniške zapise Narodne
banke Jugoslavije (»Uradni list SFRJ« št. 27/73).
4. Ta odločba začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
O. št. 66.
Beograd, 1. avgusta 1974.
Predsednik
sveta guvernerjev
guverner
Narodne banke Jugoslavije:
Branislav Colanovič s. r.
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Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov

Petek, 9. avgusta 1974.

Predstavnika proizvajalcev: »Jugohrom« — Jegunovce in Tovarna duška — Ruše.
Predstavniki kupcev — potrošnikov: Zeljezara
»Boris Kidrič« — Nikšič, Železarna Jesenice —
Jesenice, Železarna Ravne — Ravne in »Exoterm«
— Kranj.

SPORAZUM
O SPKEMEMSI ZADRŽANIH CEN ZA TRDE PVC
CEVI
1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 9. julija 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za trde PVC
cevi, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije
združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih in po
cenikih, ki so sestavni del sporazuma,' povečati
svoje
zadržane prodajne cene povprečno za 24,5<,/o.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma kupovali po c.iah in ob pogojih, ki jih določa
sporazum.
3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod
za cene s svojo odločbo št. 943 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo
od dneva, ko bo''podpisan.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugovinil« — Split,
»Vinilplastika« — Zadar, »Totra« — Ljubljana,
»Violeta« Skopje.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Elektrometal«
-— Beograd, »Tehnohemija« — Beograd, »Tehnogvožđar« — Novi Sad, »Komunalac« — Delnice,
»Tehnopromet« — Bor, »Feroelektro« — Sarajevo,
»Gramat« — Zagreb, »Gradles« — Maribor, »Astra«
— Ljubljana, »Chemo« — Ljubljana in »Jugoplastika« — Split.
783.
Na podlagi '22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepar.a
predstavnika proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
S F O RA Z U M '
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FEROKROM
SURAFFINE
1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 17. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za ferokrom suraffine, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih
povečati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša
najvišja prodajna cena za eno tono ferokroma suraffine, baza 65»/o Cr, 0,06% C 13.887 dinarjev.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 73 z dne 16. julija 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo
od dneva, ki ga določa sporazum.

784.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepa
predstavnik proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FEROKROM
CARBURE
1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dnef 17. julija 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za ferokrom
carbure, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih'
povečati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša
najvišja prodajna cena:
din/t
1) za ferokrom carbure, baza бО11/« Cr, 4 do
&>/« C
'
.
2) za ferokrom carbure, baza 60'/o Cr, 6 do
S^/o C
-

7.141
7.040

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 72 z dne 16. julija 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ« uporabljal pa se bo;
od dneva, ki ga določa sporazum.
Predstavnik proizvajalcev: Tvornica karbida i
ferolegura »Dalmacija« — Dugi Rat.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: Zeljezara »Boris Kidrič« — Nikšič, Železarna Store — Store,
Železarna Ravne — Ravne, Metalurški kombinat
Zeljezara Sisak — Sisak, »Jugohrom« — Jegunov^
ce in Tovarna dušika — Ruše.
785.
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 PVC
GRANULATE
Д. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 10. maja 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za PVC granu-:
late, 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, in sicer: za eno tono PVC granu*
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lata za profile, nepobarvanega, 18,10 dinarjev, za vse
druge vrste PVC granulata pa do ravni cen, določenih
v cenikih, ki so sestavni del sporazuma.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 749 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od
dneva, ko bo podpisan.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugovinil« — Kaštel
Sučurac, »Vinilplastika« — Zadar, »Plastika« —
Duvno, »Violeta« — Skopje in »Jugoplastika —
Split.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Astra« — Ljubljana, »Chemo« — Ljubljana, »Diskos« — Aleksandrovac, »Jože Kerenčič« — Orniož, »Jugoplastika«
— Split, »Brodomerkur« — Split in »Plastika« —
Duvno.

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Tehnohemija«
Beograd, »Gramex« — Ljubljana, »Inles« — Ribnica, »Kozaplastika« — Zagreb, »Jelovica« — Skofja Loka in »Mizar« — Volčja Draga.
787.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepa predstavnik proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANJU CEN ZA PVC PROFILE
ZA PREDALE
1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 10. maja 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za PVC profile
za predale, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje zadržane prodajne cene tako. da
znaša najvišja prodajna cena za PVC profile za predale:

786.
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 PVC ROLETE
1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 121. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za PVC rolete,
s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati
svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja
prodajna cena:
i
din/m5
1) za PVC — rolete v letvah:
I
— enobarvne
142,30
— dvobarvne
145,10
2) za rezane PVC rolete po meri:
— za enobarvne
154,40
1
— za dvobarvne
i
168,90
S) za mini PVC rolete;
— za enobarvne,v letvah
156,60
— za dvobarvne, v letvah
'
159,60
■— za enobarvne, rezane
167,60
— za dvobarvne, rezane 1
175,80
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 634 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugovinil« — Kaštel
Sučurac, »Kopitarna« — Sevnica, »Hoja« — Ljubljana, »Invaplast« — Udbina, »Kostroj« — Slovenske Konjice, »Poligalant« — Volčja Draga, KLI —
Logatec in »Korpara« — Apatin,

1)
2)
3)
4)

za
za
za
za

dimenzije
dimenzije
dimenzije
dimenzije

80 mm
100 mm
120 mm
160 mm

din/m
11
12
16
19

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 806 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
Predstavnik proizvajalcev: »Poligalant« — Volčja
Draga.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Meblo« —- Nova
Gorica, »Iztok« — Miren. »Lipa« —- Ajdovščina,
»Slovenijales« — Idrija in Drvno-industrijsko preduzeče — Otočac.
788.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontrolicen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepajo
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA PVC USNJE
— SKAJ
1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 12. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za PVC usnje
— skaj, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih
in po cenikih, ki so sestavni del sporazuma, povečati
svoje zadržane prodajne cene povprečno za 21,3,/o.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa
sporazum.
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3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod
za cene s svojo odločbo št. 660 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo
od dneva, ko bo podpisan.
Predstavniki proizvajalcev; »Jugovinil« — Kaštel
Sučurac, »Violeta« — Skopje in »Sava« — Kranj.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: 18 podpisnikov
sporazuma.
789.
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 PVC FOLIJE
Ш PODNE OBLOGE
1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 9. julija 1974 sklenili in podpisali sporazum o spremembi zadržanih cen za PVC folije ii) podne obloge, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih in po cenikih, ki so sestavni del sporazuma, povečati svoje zadržane prodajne cene povprečno
za 28,6°,'o.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 942 z dne 1. avgusta 1974.
4. Ta sporazum' začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od
dneva, ko bo podpisan.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugovinil« — Split,
»Violeta« — Skopje in »Cetinka« — Trilj.
Predstavniki kupcev — potrošnikov: »Tehnohemija« — Beograd, »Astra« — Ljubljana, »Šoštanj« —■
Ljubljana, »Vojvodinakomerc« — Novi Sad, »Chemo« — Ljubljana in »Jugoplastika« — Split.
790.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepa
predstavnik proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FEEOMANGAN CARBURE
1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 17. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za feromangan
carbure, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih
povečati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša
najvišja prodajna cena za eno tono feromangana carbure, baza 65% Mn, 6 do 8% C 4.032 dinarjev.
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2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelek iz 1. točke tega sporazuma prodajali
oziroma 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. 77 z dne 16. julija 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo
od dneva, ki ga določa sporazum.
Predstavnik proizvajalcev: Tvornica elektroda 1
ferolegura — Šibenik.
Predstavniki kupcev — potrošnikov: Zeljezara
»Boris Kidrič« — Nikšić, Železarna Jesenice —
Jesenice, Železarna Ravne — Ravne, Železarna
Store — Store, Metalurški kombinat Zeljezara
Sisak — Sisak, Zeljezara Skopje — Skopje, »Exoterm« — Kranj, »Litostroj« — Ljubljana in »FOB«
— Novi Beograd.
791.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (>iUradni list SFRJ« št, 25/72 in 35/72) sklepajo
predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA FEROS1LICU
1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 17. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za ferosilicij, s
pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati
svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja
prodajna cena:
din/t
<l
1) za ferosilicij 45 /o
4,000
2) za ferosilicij 750/o
6.700
3) za ferosilicij DO"/«
7.785
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 71 in 74 z dne 16. julija 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po
objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo
od dneva, ki ga določa sporazum.
Predstavniki proizvajalcev: »Jugohrom« — Jegunovce, »Elektrobosna« — Jajce in Tovarna dušika
— Ruše.
Predstavniki kupcev-potrošnikov: Zeljezara »Boris
Kidrič« — Nikšič, Železarna Jesenice — Jesenice,
Železarna Ravne — Ravne, Železarna Store —'
Store, Metalurški kombinat Zeljezara Sisak — Sisak, Zeljezara Skopje — Skopje, »Exoterm« —
Kranj in »FOB« — Novi Beograd.
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792.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepa
predstavnik proizvajalcev s predstavnikom potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA' MANGANOVO RUDO
1. Predstavnik proizvajalcev in predstavnik potrošnikov sta dne 14. maja 1974 sklenila in podpisala
sporazum o spremembi zadržanih cen za manganovo
rudo, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije
združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja prodajna cena za eno tono manganove rude, baza
Mn 35%, SiO največ 200/o, Fe največ 5%, P največ
0,12%, vlaga približno 16% 300 dinarjev.
2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelek iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma 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. 76 z dne 16. julija 1974.
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«.
Predstavnik proizvajalcev: Rudnici boksita i mangana — Bosanska Krupa.
Predstavnik kupcev — ^potrošnikov: Tvornica
elektroda i ferolegura —- Sibenikv
793.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepala
predstavnika proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA KEOMOVO
RUDO IN KROMOV KONCENTRAT
1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 23. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za kromovo rudo in kromov koncentrat, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije združenega dela ob sedanjih
prodajnih pogojih povečati svoje zadržane prodajne
cene tako, da znaša najvišja prodajna cena;
din/t
1) za 0 kromovo rudo I. llvrste (СпОз najmanj
48 /о, SiOa največ 7,5 /o1 Cr:Fe najmanj 3:1,
zrnitve od 10 do 120 mm)
'
2) za <l kromovo rudo II. vrste (СгзОз najmanj
44 /o, Si02 največ 8,5%, Cr:Fe najmanj
2,8:1, zrnitve od 30 do 200 mm)
3) za kromov koncentrat (CraOs najmanj 48%,
SiOs največ 7%, zrnitve od 0,2 do 10 mm
najmanj 80%)
4) za kromov koncentrat (СггОз najmanj 40%,
SiOa največ 7%, Cr:Fe najmanj 2,8:1, zrnitve manj kot 0,2 mm)

1.263
1.058
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3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni zavod
za cene s svojo odločbo št. 75 z dne 16. julija 1974.
4, Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od
dneva, ki ga določa sporazum.
Predstavnika proizvajalcev: Rudnik hroma »Deva«
— Djakovica in »Jugohrom« — Jegunovce.
Predstavniki kupcev — potrošnikov: Tovarna dušika — Ruše, Tvornica karbida i ferolegura »Dalmacija« — Dugi Rat in »Jugohrom« — Jegunovce.
794.
Na podlagi 22. člena zakona o družbeni kontroli
cen (»Uradni list, SFRJ« št. 25/72 in 35/72) sklepa
predstavnik proizvajalcev s predstavniki potrošnikov
SPORAZUM
O SPREMEMBI ZADRŽANIH CEN ZA GRAFITNE
ELEKTRODE
1. Predstavnik proizvajalcev in predstavniki potrošnikov so dne 17. aprila 1974 sklenili in podpisali
sporazum o spremembi zadržanih cen za grafitne elektrode, s pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije!
druženega dela ob sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje zadržane prodajne cene tako, da znaša najvišja prodajna cena:
1)
2)
3)
4)

za
za
za
za

grafitne
grafitne
grafitne
grafitne

elektrode
elektrode
elektrode
elektrode

0 175 mm
0 220 do 250 mm
0 300 do 350 mm
0 400 do 450 mm

din/t
20.778
18.145
16.328
15.808

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa
sporazum.
3. K temu sporazumu je da) soglasje Zvezni zavod
za cene s svojo odločbo št. 19 z dne 16. julija 1974. •
4. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po objavi v »Uradnem listu SFRJ«, uporabljal pa se bo od
dneva, ki ga določa sporazum.
Predstavnik proizvajalcev: Tvornica elektroda i
ferolegura —Sibenik.
Predstavniki kupcev — potrošnikov: Železarna
Ravne — Ravne, Zeljezara »Boris Kidrič« — Nikšić, Metalurški kombinat Željezara Sisak — Sisak, »Litostroj« — Ljubljana, »Jugohrom« — Jegunovce, »Vulkan« — Reka in »Ivo Lola Ribar«
— Beograd
USTAVNO SODIŠČE JUGOSLAVIJE
ODLOČBA

1.312
1.100

2. Udeleženci tega sporazuma se zavezujejo, da
bodo izdelke iz 1. točke tega sporazuma prodajali oziroma kupovali po cenah in ob pogojih, ki jih določa
sporazum.

O OCENI USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI SKLEPA
RAZKLADALISCA V ZAJECARU O ORGANIZIRANJU V TEMELJNO ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA
DELA V SESTAVI DELOVNE ORGANIZACIJE
»OZRENKA« V GRACANICI
I. Delovni ljudje Razkladališča v Zaječaru, ki je
v sestavi trgovskega podjetja na debelo in drobno

URADNI LIST SFRJ

Petek, 9. avgusta 1974.

»Ozrenka« v Gračanici so 21. decembra 1973 sprejeli dne 21. decembra 1973 sprejelo sklep o organiziranju
sklep, s katerim so se organizirali v temeljno organi- temeljne organizacije združenega dela, hkrati pa tudi
zacijo združenega dela v sestavi podjetja »Ozrenka« v sklep o soglasju k integraciji delovne organizacije
Gračanici. S sklepom so določili ime temeljne organi- »Ozrenka« v kombinat »Inko« v Gračanici. Z ozirom
zacije združenega dela, njen sedež, lastnost pravne na to, da je bil kombinat »Inko« delovna organizacija
osebe, predmet dejavnosti, osebo, ki je pooblaščena v ustanavljanju in da je bil registriran dokaj pozneja
zastopati temeljno organizacijo, in rok za sprejetje po sprejetju navedenih sklepov delovnih ljudi Razsplošnih aktov. Delovni ljudje razkladališča so dosta- kladališča v Zaječaru, je trditev predlagateljice, da je
vili ta sklep v mnenje trgovskemu podjetju »Ozren- bilo razkladališče obvezno poslati svoj sklep o organizika« v Gračanici in poslovnim enotam omenjenega ranju drugim članicam kombinata, neutemeljena, kakor
podjetja v Sarajevu, Zagrebu, Beogradu, Požarevcu tudi trditev, da se je organiziralo kot temeljna organizacija združenega dela v sestavi druge temeljne organiin Svetozarevu.
zacije združenega dela. V trenutku, ko se je RazklaTemeljna organizacija združenega dela »Ozrenka« dališče v Zaječaru organiziralo v temeljno organizav Gračanici v sestavi kombinata »Inko« v Gračanici cijo združenega dela, je bila »Ozrenka« delovna orgaje predlagala Ustavnemu Sodišču Jugoslavije naj od- nizacija, ki je šele izvajala postopek integracije, kapravi sklep Razkladališča v Zaječaru o organiziranju teri pa delovni ljudje razkladališča niso nasprotovali.
v temeljno organizacijo združenega dela. Svoj pred- Z ozirom na to, da Okrožno gospodarsko sodišče v
log, ki temelji na sklepu zbora delavcev, je uteme- Tuzli ni registriralo predzaznambe sklepa o organiziljila s tem da je navedla, da Razkladališče v Zaječaru ranju Razkladališča v Zaječaru v temeljno organizane izpolnjuje ustavnih in zakonskih pogojev za or- cijo združenega dela ter z ozirom na represivne
ganiziranje v temeljno organizacijo združenega dela, ukrepe »Ozrenke« nasproti Razkladališču v Zaječaru
ker ne pomeni delovne celote, ki bi se lahko samo- po sprejetju sklepa o organiziranju, delovni ljudje v
stojno potrdila na trgu. To pa zaradi tega, ker se razkladališču sploh niso bili seznanjeni z nadaljnjim
Razkladišče v Zaječaru ukvarja samo s prodajo blaga potekom integracije v kombinat »Inko«.
na debelo in na drobno, poslovna politika in nabava
blaga pa se opravlja na ravni temeljne organizacije
Spričo rečenega delovni ljudje Razkladališča v
združenega dela »Ozrenka«. Predlagateljica tudi na- Zaječaru predlagajo Ustavnemu sodišču Jugoslavije,
vaja, da obstoja pravna ovira za organiziranje Razkladišča v Zaječaru v temeljno organizacijo združe- naj potrdi sklep Razkladališča v Zaječaru o organinega dela, ker se je trgovsko podjetje »Ozrenka« z ziranju v temeljno organizacijo združenega dela in
referendumom z' dne 5. decembra 1973 izjasnilo za zavrne predlog temeljne organizacije združenega dela
integracijo s še tremi delovnimi organizacijami iz »Ozrenka« v Gračanici.
Gračanice v kombinat »Inko«, ki je bil medtem konII. Na podlagi dejanskega stanja, ugotovljenega
stituiran in srodi maja leta 1974 registriran pri
Okrožnem gospodarskem sodišču v Tuzli. Razklada- Iz predmetnih spisov in na javni obravnavi je Ustavlišče v Zaječaru potemtakem nima več pravne mož- no sodišče Jugoslavije ugotovilo, da je Razkladališče
nosti organizirati se v okviru »Ozrenke«, ker je tudi v Zaječaru od leta 1967 poslovalo v sestavi trgovsketa postala temeljna organizacija združenega dela v ga podjetja na debelo in na drobno »Ozrenka« kot
okviru kombinata »Inko«. Po drugi strani pa je Raz- poslovna enota omenjenega podjetja in da se je 21.
kladališče v Zaječaru napravilo prepust, ker ni v 30 decembra 1973 s sklepom delovnih ljudi na podlagi
dneh od dneva svojega organiziranja obvestilo o tem analize pogojev poslovanja in nadaljnega dela, ki jo
delovne organizacije, ki so se integrirale v sedanji ]e izdelal pooblaščen delovni organ Razkladališča v
kombinat »Inko«, s čimer je prekršilo veljavne pred- Zaječaru, organiziralo v temeljno organizacijo zdrupise o organiziranju temeljne organizacije združenega ženega dela. Ustavno sodišče Jugoslavije je na poddela. Zaradi vseh teh razlogov predlaga temeljna or- lagi navedenih dejstev ugotovilo, da je Razkladališče
ganizacija združenega dela »Ozrenka«, da se sklep v Zaječaru še pred organiziranjem v temeljno orgaRazkladališča v Zaječaru o organiziranju v-temeljno nizacijo združenega dela poslovalo samostojno in s
svojimi dohodki krilo svoje izdatke.
organizacijo -združenega dela odpravi.
V postopku pa je Ustavno sodišče Jugoslavije
Razkladališče v Zaječaru v odgovoru na predlog
temeljne organizacije združenega dela zanika vse na- tudi neizpodbitno ugotovilo, da v trenutku organizivedbe iz predloga. Na prvem mestu poudarja, da v . ranja temeljne organizacije združenega dela Razklasestavi delovne organizacije »Ozrenka« uspešno posludališče v Zaječaru ni obstojal kombinat »Inko« v
je že 7 let s tem, da po komercialni službi delovne Gračanici niti je bila temeljna organizacija združeneorganizacije dobiva le 20 do 30 odstotkov blaga, ki ga dela »Ozrenka« organizirana v okviru omenjenega
ga prodaja, drugo blago pa nabavlja samostojno. kombinata, pa zaradi tega pravnoveljavnost sklepa
Razkladališče v Zaječaru se ukvarja s prometom
Razkladališča v Zaječaru o organiziranju v temeljno
gradbenega in drugega materiala na debelo in na
organizacijo združenega dela ni vprašljiva.
drobno in stalno zaposluje 17 delavcev. Za vsako poNa podlagi predložene dokumentacije in dejstev,
slovno leto samostojno sestavlja finančni načrt in
ugotovljenih na javni obravnavi, je Ustavno sodišče
zaključni račun, iz svojega dohodka pa krije vse svoje
Jugoslavije ugotovilo, da je bil kombinat »Inko« reizdatke, vštevši tudi obveznosti do družbene skupnogistriran po sprejetju sklepa Razkladališča v Zaječasti. Po oceni delavcev Razkladališča v Zaječaru poru o organiziranju v temeljno organizacijo združetemtakem ta delovna enota pomeni delovno celoto, ki
nega dela, v katerega sestavi je tudi novo ustanovse že več let samostojno potrjuje v delovni organizaljena temeljna organizacija združenega dela »Ozrenciji in na trgu, navedba predlagateljice, da razklaka«. Delovni ljudje temeljne organizacije združenega
dališče ne izpolnjuje navedenega ustavnega in zakondela Razkladališča v Zaječaru morajo potemtakem
skega pogoja za organiziranje v temeljno organizacijo
preiskati svoj položaj glede na organizacijo združezdruženega dela pa je neutemeljena.
nega dela »Inko« v Gračanici, ker temeljna organizaGlede navedbe, da se je Razkladališče v Zaječaru cija združenega dela Razkladališče v Zaječaru na
organiziralo v sestavi temeljne organizacije združene- more obstojati v sestavi druge temeljne organizacije
ga dela, razkladališče navaja, da je na zboru delavcev združenega dela.

r

III. Spričo rečenega je Ustavno sodišče Jugoslavije ugotovilo, da sklep Razkladališča v Zaječaru o
organiziranju v temeljno organizacijo združenega dela ni v nasprotju s 33, členom zakona o, konstituiranju organizacij združenega dela in njihovem vpisu v
sodni register, kakor tudi, da je v skladu s 36. členom
ustave SFRJ. Zaradi tega je na seji dne 10. julija
1974 in na podlagi 1. člena odločbe o začasnem poslovniku Ustavnega sodišča Jugoslavije
odločilo:
Razkladališče v Zaječaru izpolnjuje pogoje, da
se organizira v temeljno organizacijo združenega dela, sklep z dne 21. decembra 1973, s katerim so se
delavci Razkladališča'v Zaječaru organizirali v temeljno organizacijo združenega dela ni nasproten zakonu in je skladen z ustavo SFRJ.
IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to odločbo v sestavi: Blažo Jovanovič, predsednik sodišča
in člani sodišča: Milorad Dostanič, dr. Aleksandar
Fira, Radivoje Glavič, Dimo Kantardžiski, Radojka
Katić, Djuro Medenica, dr. Stane Pavlič, Nenad Petrovič, Borivoje Romič, dr. Ivo Sunarič, Taip Taipi in
Jože Zemljak.
U-št. 97/74.
Beograd, 10. julija 1974.

Л
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Predsednik
Ustavnega sodišča Jugoslavije:
Blažo Jovanovič s. r.

V odgovoru na navedbe TOZD za notranjo in zunanjo trgovino »Industromontaža« v Zagrebu pa predstavništvo v Beogradu opozarja, da so njegovi delavci
enoglasno sprejeli sklep "o organiziranju temeljne organizacije združenega dela, medtem ko so poprej na
podlagi analize pogojev za organiziranje ugotovili, .da
pomeni predstavništvo delovno celoto in da se rezultati njihovega dela lahko potrdijo kot vrednost na
trgu in v delovni organizaciji.
II. Ko je obravnavalo pogoje za organiziranje predstavništva v Beogradu v temeljno organizacijo združenega dela in drage dokaze, priložene hkrati s spisi
udeležencev v postopku, je Ustavno sodišče Jugoslavije v predhodnem postopku in na javni obravnavi
ugotovilo, da predstavništvo ne izpolnjuje pogojev,
da se organizira kot temeljna organizacija združenega
dsla.
Predstavništvo v Beogradu" ne pomeni dela delovne organizacije, ki tvori delovno celoto v ustavnem in zakonskem smislu, marveč samo del delovnega procesa temeljne organizacije združenega dela,
ki pa je v tem sporu predlagatelj. Neposredna "povezanost dela in . upravljanja med predstavništvom in
temeljno organizacijo združenega dela je nujna, ker
gre za enoten delovni proces, pri čemer glede ustanavljanja temeljne organizacije združenega dela, ne
more biti odločilno teritorialno načelo marveč le povezanost delovnega procesa in skupni interes delavcev, ki iz tega izhaja.
III. Spričo rečenega in na podlagi 36. člena zakona o konstituiranju organizacij združenega dela in
njihovem vpisu v sodni register (»Uradni list SFRJ<c
št. 22/73) je Ustavno sodišče Jugoslavije
odločilo:

ODLOČBA
O OCENI SOGLASNOSTI SKLEPA DELAVCEV
PREDSTAVNIŠTVA V BEOGRADU TOZĐ ZA NOTRANJO IN ZUNANJO TRGOVINO »INDUSTROMONTAŽA« V ZAGREBU O ORGANIZIRANJU V
TEMELJNO ORGANIZACIJO ZDRUŽENEGA DELA
Z USTAVO SFRJ OZIROMA O OCENI NASFROTNOSTI OMENJENEGA SKLEPA Z ZAKONOM O
KONSTITUIRANJU ORGANIZACIJ ZDRUŽENEGA
DELA IN NJIHOVEM VPISU V SODNI REGISTER
I. Delavci TOZD za notranjo in zunanjo trgovino
»Industromontaža« v Zagrebu so predlagali Ustavnemu sodišču Jugoslavije, naj oceni ustavnost in zakonitost sklepa delavcev njihovega predstavništva v
Beogradu o njegovem organiziranju v temeljno organizacijo združenega dela z dne 22. januarja 1974.
V predlogu je navedeno, da predstavništvo v Beogradu ne izpolnjuje ustavnih in zakonskih pogojev za
organiziranje v temeljno organizacijo združenega dela. Navedeno je zlasti, da- delavci predstavništva ne
izpolnjujejo pogojev, ki jih določa družbeni dogovor
o minimalni strokovni izobrazbi in drugih pogojih, ki
jih morajo izpolnjevati vodilni in drugi strokovni
delavci za uspešno opravljanje zunanjetrgovinskega
prometa (»Uradni list SFRJ« št. 13/73) ter da predstavništvo nima lastnih sredstev za delo in ne svojih
poslovnih prostorov; poleg tega pa je poslovalo z izgubo in nima niti ekonomskih pogojev, da posluje
kot temeljna organizacija združenega dela. Zaradi
tega po navedbah predlagatelja predstavništvo ne pomeni dela delovne organizacije v ekonomskem in
tehnološkem smislu.
V predlogu se zahteva, da naj ustavno sodišče s
svojo odločbo ugotovi, da predstavništvo ne izpolnjuje pogojev, da se organizira v temeljno organizacijo
združenega dela.

Predstavništvo v Beogradu TOZD za notranjo in
zunanjo trgovino »Industromontaža« v .Zagrebu ne izpolnjuje pogojev iz 36. člena ustave SFRJ in 33. člena
zakona o konstituiranju organizacij združenega dela
in njihovem vpisu v sodni register za organiziranje v
temeljno organizacijo združenega dela.
IV. Ustavno sodišče Jugoslavije je sprejelo to
odločbo v sestavi: predsednik sodišča Blažo Jovanovič
in člani sodišča Radivoje Glavič, Milorad Dostanič, Radojka Katič, Dimo Kantardžiski, dr. Aleksaridar. Fira,
Djuro Medenica; Nenad Petrovič, Borivoje Romič, dr.
Ivo Sunarič, Taip Taipi in Jože Zemljak.
U-št, 111/74.
.
Beograd, 20, junija 1974,

'

Predsednik
Ustavnega sodišča Jugoslavije;
Blažo Jovanovič s, r.
POSTAVITVE IN RAZREŠITVE
Na podlagi 40, člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št, 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O POSTAVITVI SVETOVALCA ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalca Zveznega izvršnega sveta se s 1.
julijem 1974 postavi Isak Sion, dosedanji predstavnik
Gospodarske zbornice Jugoslavije v Londonu,
Imenovani bo za potrebe Zveznega izvršnega sveta
in komisije za odnose s tujino opravljal ustrezne posle
s področja mednarodnih ekonomskih odnosov ter v
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URADNI LIST SFRJ

Stran 1380. — Številka 40.

zvezi s tem obdeloval določene skupine vprašanj in
problemov s tega področja dejavnosti.
-s
E p. št. 405.
Beograd, 17. julija 1974.

netu podpredsednika Zveznega izvršnega sveta,
E. p. št. 408.
Beograd, 17. julija 1974.
Zvezni izvršni svet

Zvezni izvršni svet

Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Predsednik;
Džemal Bijedic s. r.

Na podlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu'(»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet

Na podlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO

O POSTAVITVI SVETOVALCA ČLANA ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA

O POSTAVITVI SVETOVALCA ČLANA ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalca člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Miloš Zuža, samostojni svetovalec v kabinetu
podpredsednika Zveznega izvršnega sveta.

Za svetovalca člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Savo Nadrljanski, samostojni svetovalec v kabinetu podpredsednika Zveznega izvršnega sveta.

E. p. št. 409.
Beograd, 17. julija 1974.

ODLOČBO

Zvezni izvršni svet

E. p. št. 406.
Beograd, 17. julija 1974.

Predsednik:
Df.emal Bijedič s. r.

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

Na oodlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O POSTAVITVI SVETOVALCA ČLANA ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalca člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Dušan Dinkič, samostojni svetovalec v kabinetu podpredsednika Zveznega izvršnega sveta.

Na podlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O POSTAVITVI SVETOVALCA ČLANA ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalca člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Aleksandar Vujin, šef kabineta podpredsednika
Zveznega izvršnega sveta.
E. p. št. 410.
Beograd, 17. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

- E. p. št. 407.
Beograd, 17. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

Na podlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O POSTAVITVI SVETOVALKE ČLANA ZVEZNEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalko člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Slavica Bakrač, samostojna svetovalka v kabi-

Na podlagi 40. člena zakona o Zveznem izvršnem
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO _
O POSTAVITVI SVETOVALCA ČLANA ZVEZ?JEGA
IZVRŠNEGA SVETA
Za svetovalca člana Zveznega izvršnega sveta se
postavi Miroljub Lukovič, samostojni svetovalec v kabinetu podpredsednika Zveznega izvršnega sveta.
E. p. št. 411.
Beograd, 17. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

URADNI LIST SFRJ

Petek, 9. avgusta 1974.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 ČLANOV ZVEZNEGA KOMITEJA
ZA ENERGETIKO IN INDUSTRIJO, KI SE IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH,
ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za energetiko in industrijo, ki se imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij
ter izmed priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih delavcev, se postavijo:
1. Božin Jovanović, generalni direktor RTB, Bor
in predsednik sveta Gospodarske zbornice Jugoslavije
za neželezne kovine;
2. ing. Ljubiša Lazar, generalni direktor Skupnosti
jugoslovanskega elektro gospodarstva;
3. ing. Vlado Lemič, generalni direktor INA Zagreb;
4. ing. Stojan Matkaliev, generalni direktor Železarne Skopje in član Republiškega izvršnega sveta
SR Makedonije;
5. Miloš Milakovič, generalni direktor Združenih
premogovnikov SR Bosne in Hercegovine in predsednik upravnega odbora Združenja premogovnikov Jugoslavije;
6. Omer Pezo, polkovnik JLA, načelnik uprave
Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo za proizvodnjo vojaške opreme in oborožitve;
7. Dimitrije Savič, redni član Srpske akademije
znanosti in umetnosti, Beograd;
8. Ratko Svilar, podpredsednik Gospodarske zbornice Jugoslavije;'
9. dr. ing. Viktor Turnšek, direktor Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, Ljubljana.
E. p. št. 444.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedic s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO, KI SE
IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN
ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, ki se imenujejo izmed funkcionarjev
in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih družbenih, znanstvenih in
strokovnih delavcev, se postavijo:
1) dr. Mehmed Begraca, član predsedstva Jugoslovanskega sveta za varstvo in napredek človekovega
okolja;
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2) Dara Djordjević, članica Koordinacijskega odbora republiških in pokrajinskih skupnosti za otroško varstvo;
3) Slavko Zalokar, generalni tajnik Stalne konference mest Jugoslavije;4) Ilija Zečar, generalni tajnik Zveze skupnosti
zdravstvenih delovnih organizacij Jugoslavije;
5) dr. Hajro Kulenovič, generalmajor, načelnik
Sanitetne uprave JLA;
6) Mahmut Mahmuti, predsednik Sveta zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije;
7) Nevenka Petrič, podpredsednica Zveznega sveta za načrtovanje družine;
8) Zdenko Has, predsednik Jugoslovanske konference za socialne dejavnosti;
9) Stefica Spiljak, generalna tajnica skupščine.
Rdečega križa Jugoslavije.'
E. p. št. 445.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE, KI SE IMENUJEJO
IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za delo in zaposlovanje, ki s^ imenujejo izmed funkcionarjev in delav- .
cev zainteresiranih zveznih organov in organizacij tsr
izmed priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih
delavcev, se postavijo:
1) Milivoje Jeličić, predsednik Sveta republiških
skupnosti za zaposlovanje;
2) Ljubiša Zarič, tajnik sekcije Zvezne konference
SZDLJ za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu;
3) Slavoljub Petrovič, pomočnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve;
4) Mustafa Pljakić, tajnik sveta Zveze sind]Jcatov
Jugoslavije;
5) ing. Ivo Simeunovič, tajnik komisije Gospodarske zbornice. Jugoslavije za delo in strokovno izobraževanje kadrov v gospodarstvu;
6) Zarije Šaletič, polkovnik JLA, načelnik oddelka
v personalni upravi Zveznega sekretariata za ljudsko
obrambo;
7) Bojan Spicer, generalni tajnik ^veze skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja iz Zveze
skupnosti zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije.
E. p. št. 446.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezal izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

URADNI LISI" SFRJ
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Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij (»Uradni Ust SFRJ« št. 32/71, 54/71, 67/7^
in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet

okrajinskih organov in organizacij, se postavi Stojan
arpurović, sekretar za informacije -Izvršnega sveta
AP Vojvodine,
E. p. št. 449.
Beograd, 18. julija 1974.

ODLOČBO
O POSTAVITVI ČLANOV ZVEZNEGA KOMITEJA
ZA PROMET IN ZVEZE, KI SE IMENUJETA IZMED
FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER
IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH
IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člana Zveznega komiteja za promet in zveze,
ki se imenujeta izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed
priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih delavcev, se postavita:
1) Miloiad Djinič, tajnik sekretariata Gospodarske
zbornice Jugoslavije za promet;
2) Milojko Milutinovič, predsednik zveznega odbora Sindikata delavcev prometa in zvez Jugoslavije.
E. p. št. 447.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezai izvršni svet
' Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 imenovanju Članice zveznega komiteja
ZA ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO
Za članico Zveznega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo, ki se imenuje izmed funkcionarjev ustreznih republiških in pokrajinskih organov in organizacij, se postavi dr. Herma Delpin-Kraus, republiški sekretar za ljudsko zdravstvo in socialno varstvo
SR Hrvatske.

Petek, 9. avgusta 1974.

Zvezni izvršni svet
1

Predsednic.
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA VPRAŠANJA borcev in vojaških invalidov, KI SE IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV
IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH
DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH
DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za vprašanja borcev
in vojaških invalidov, ki se imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in
organizacij ter izmed priznanih družbenih, znanstvenih
in strokovnih delavcev, se postavijo:
- 1) Veljko Bobot, pomočnik generalnega tajnika
Zveze skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter Zveze skupnosti zdravstvenega zavarovanja Jugoslavije:
2) Božo Pavlovič, član zveznega odbora Zveze
združenj borcev narodnoosvobodilne vojne Jugoslavije;
3) Dane Cuič, generalpodpolkovnik, načelnik personalne uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo;
4) Velimir Sljivančanin,' pomočnik zveznega sekretarja za finance.
E. p. št. 450.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršili svet

'E. p. št. 448.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, G7/72
in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet

Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij (»Uradni Ust SFRJ« št. 32/71, 54/71, 67/72
in 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO

o postavitvi Člana zveznega komiteja za
INFORMACIJE

O POSTAVITVI ČLANOV ZVEZNEGA KOMITEJA
ZA INFORMACIJE, KI SE IMENUJEJO IZMED
FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN
STROKOVNIH DELAVCEV

Za člana Zveznega komiteja za informacije, ki se
Imenuje izmed funkcionarjev ustreznih republiških in

Za člane Zveznega komiteja za informacije, ki se
Imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev žainteresi-

ODLOČBO

Petek, 9. avgusta 1974.

URADNI LIST SFRJ

ranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih delavcev, se
postavijo:
1) Zivan Berisavljević, pomočnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve;
2) Josip Bukovac, pomočnik zveznega sekretarja
za notranje zadeve;
3) Vladimir Djurkovič, predsednik Zveze časnikarjev Jugoslavije;
4) Redžep Žogaj, predsednik skupščine Združenja
delovnih organizacij časopisne dejavnosti Jugoslavije
in direktor »Rilindje«;
5) Pero Ivačič, direktor Tanjuga;
6) Dimče Najdevski, tajnik komisije Gospodarske
zbornice Jugoslavije za informacije;
1) Dane Petkovski. načelnik politične uprave Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo;
8) Dušan Popović, član izvršilnega komiteja Predsedstva CK ZKJ;
9) Ištvan Rajčan, član sekretariata Predsedstva
Zvezne konference SZDLJ.
E. p. št. 451.
Beograd, 18. julija Г974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemai Bijcdic s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA TURIZEM, KI SE IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESERANiH
ZVEZNIH UPRAVNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ
TEK IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za turizem, ki se imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih
družbenih, znanstvenih in strokovnih delavcev, se postavijo:
1) Dmitar Bakič, pomočnik generalnega direktorja Zveznega zavoda za družbeno planiranje;
2) Vojislav Djuranovič, generalni tajnik Turistične
zveze Jugoslavije;
3) Radomir Mandič, tajnik sekretariata Gospodarske zbornice Jugoslavije za storitvene dejavnosti;
4) llija Marjanovič, viceguverner Narodne banke
Jugoslavije;
5) Franjo Mičetić, načelnik uprave za obmejne zadeve, tujce in potne listine v Zveznem sekretariatu
za notranje zadeve;
6) Milorad Nešič, generalni tajnik Avto-moto zveze Jugoslavije;
7) Predrag Petrovski, predsednik zveznega odbora
Sindikata delavcev storitvenih dejavnosti Jugoslavije}
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8) Boško Protič, direktor Poslovnega združenja
turističnih gospodarskih organizacij;
9) Božidar Radunović, namestnik zveznega sekretarja za finance;
10) Šalim Resulović, predsednik Poslovnega združenja hotelskih podjetij Jugoslavije;
11) Salajdin Skeja, pomočnik zveznega sekretarja
za zunanjo trgovino;
12) Gavro Cerović, načelnik uprave za gospodarske odnose v Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve;
13) Petar Smit, pomočnik zveznega sekretarja za
trg in cene.
E. p. št. 452.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemai Bljedič s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA EKONOMSKO SODELOVANJE Z DRŽAVAMI V
RAZVOJU. KI SE IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED
PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN
STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za ekonomsko sodelovanje z državami v razvoju, ki se imenujejo izmed
funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih družbenih,
znanstvenih in strokovnih delavcev, se postavijo:
1) Slavko Baum, direktor. Sklada za kreditiranje
in zavarovanje izvoznih poslov;
2) Krsto Bulajič, direktor Zveznega zavoda za mednarodno znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično
sodelovanje;
3) Marko Vrhunec, pomočnik zveznega sekretarja
za zunanjo zadeve;
4) Aleksander Matič, pomočnik tajnika sekretariata Gospodarske zbornice Jugoslavije za gospodarske
odnose s tujino;
5) Novak Poleksić, pomočnik zveznega sekretarja
za zunanjo trgovino;
6) Gavra Popović, pomočnik zveznega sekretarja:
za finance;
7) Janko Sušnjar, generalpodpolkovnik JLA, direktor Zvezne direkcije,za promet in rezerve proizvodov s posebnim namenom.
E. p. št. 453.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
!

Predsednik:
Džemai Bijedić s. A

URADNI LIST SFRJ

Stran 1384. — Številka 40.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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

Petek, 9. avgusta 1974.

7) Vladislav Horvat, načelnik oddelka Zvezne konference SZDLJ za družbenoekonomske odnose v gospodarstvu.
E, p. št. 455.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet

o postavitvi Članov zveznega komiteja
za kmetijstvo, ki se imenuje izmed funkcionarjev IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH
ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED
PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN
STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za kmetijstvo, ki se
imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih družbenih, znanstvetiih in strokovnih delavcev,
se postavijo:
1) mr. Milo j ko Veljović, direktor Zvezne direkcije
za rezerve živil;
2) Dragoljub Moravčić, generalmajor JLA, načelnik intendantske uprave Zveznega sekretariata za
ljudsko obrambo;
3) Pero Smit, pomočnik zveznega sekretarja za trg
in cene.
E. p. št. 454.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedic s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA DRUŽBENO PLANIRANJE, KI SE IMENUJEJO
IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za družbeno planiranje, ki se imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev
zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih
delavcev, se postavijo: —
1) dr. Ksente Bogoev, redni profesor Ekonomske
fakultete v Skopju;
2) D j uro Vekić, podpredsednik sveta Zveze sindikatov Jugoslavije;
3) dr. Zoran Pjanič, redni profesor Ekonomske fakultete v Beogradu;
4) dr. ing. Zlatko Rendulič, generalmajor JLA, načelnik uprave za planiranje Generalštaba JLA;
5) dr. Mijo Sekulič, redni profesor Fakultete za
ekonomske vede v Zagrebu in znanstveni svetovalec
Ekonomskega inštituta v Zagrebu;
6) Radovan Uroševič, pomočnik generalnega tajnika Gospodarske zbornice Jugoslavije;

Predsednik:
Džeraal Bijedič s. r.

Na podlagi 43a člena zakona o organizaciji in delovnem 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 Članov zveznega komiteja
ZA ZNANOST IN KULTURO, KI SE IMENUJEJO IZMED FUNKCIONARJEV IN DELAVCEV ZAINTERESIRANIH ZVEZNIH ORGANOV IN ORGANIZACIJ
TER IZMED PRIZNANIH DRUŽBENIH, ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV
Za člane Zveznega komiteja za znanost in kulturo,
ki se imenujejo izmed funkcionarjev in delavcev zainteresiranih zveznih organov in organizacij ter izmed
priznanih družbenih, znanstvenih in strokovnih delavcev, se postavijo:
1) Živan Berisavljevič, pomočnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve;
2) dr. ing. Dragutin Bošković, direktor Zveznega
zavoda za patente;
3) Milan Kraj novic, direktor Jugoslovanskega zavoda za standardizacijo;
4) dr. Sida Marjanpvič, predsednica Jugoslovanske komisije za sodelovanje z OZN za prosveto, znanost in kulturo — UNESCO;
5) dr. ing. Zlatko Rendulič, generalmajor JLA;
6) ing. Dušan Strujič, tajnik komisije Gospodarske
zbornice Jugoslavije za napredek in razvoj;
7) Edhem Camo, predsednik Akademije znanosti
In umetnosti SR Bosne in Hercegovine.
E. p. št. 456.
Beograd, 18. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.

Na podlagi 37. člena zakona o Zveznem izvršnem "
svetu (»Uradni list SFRJ« št. 21/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O IMENOVANJU GENERALNEGA SEKRETARJA
ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
Za generalnega sekretarja Zveznega izvršnega sveta se imenuje Ivica Cačič, dosedanji pomočnik sekretarja Zveznega izvršnega sveta.
E. p. št. 460.
Beograd, 25. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedič s. r.
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Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji In delovnem 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 SVETOVALCA ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA FINANCE
S 1. septembrom 1974, se razreši Bogoljub Lazarević, svetovalec zveznega sekretarja za finance, ker
odhaja v pokoj.
E. p. št. 465.
Beograd, 25. julija 1974.

Številka 40. — Stran 1385.

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in delovnem 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 POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA ZUNANJE ZADEVE
Razreši se Raif Dizdarevič, pomočnik zveznega
sekretarja za zunanje zadeve, ker odhaja na drugo
mesto.
E, p. št. 468.
Beograd, 25. julija 1974.
Zvezni izvršni svet
Predsednik;
Džemal Bijedic s. r.

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedic s. r.

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in delovnem 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 POMOČNIKA'ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA FINANCE
Razreši se Gavra Popovič, pomočnik zveznega sekretarja za finance, ker odhaja na drugo mesto, s pristavkom, da ostane na delu v Zveznem sekretariatu
za finance do 31. januarja 1975.

Na podlagi 5. in 149. člena poslovnika Zveznega
izvršnega sveta (»Uradni list SFRJ« št. 33/72, 7/73,
29/73 in 8/74) izdaja Zvezni izvršni svet
ODLOČBO
O ODPOKLICU IN DOLOČITVI PREDSTAVNIKA'
SFRJ V MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN
RAZVOJ
1. Odpokliče se dr. Branko Mijovič, predstavnik
SFRJ v Mednarodni banki za obnovo in razvoj.
2. Za predstavnika SFRJ v Mednarodni banki za
obnovo in razvoj se določi Gavra Popovič, pomočnik
zveznega sekretarja za finance!.
E. p. št. 469.
Beograd, 25. julija 1974.
Zvezni izvršni svet

E. p. št. 466.
Beograd, 25. julija 1974.

Predsednik;
Džemal Bijedic s. r.

Zvezni izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r.

Na podlagi 43. člena zakona o organizaciji in delovnem področju zveznih upravnih organov in zveznih
organizacij (»Uradni list SFRJ« št. 32/71, 54/71, 67/72,
in 21/74) izdaja Zvezni Izvršni svet

ODLIKOVANJA
UKAZ
PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4, točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih
Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se

ODLOČBO
O RAZREŠITVI POMOČNIKA ZVEZNEGA SEKRETARJA ZA ZUNANJE ZADEVE
Razreši se Miloš Lalović, pomočnik zveznega sekretarja za zunanje zadeve, ker odhaja na drugo mesto.
E. p, št. 467.
Beograd, 25. julija 1974.

— ob sedemdesetletnici obstoja in tridesetletnici
delovanja v socialistični Jugoslaviji, za izredne zasluge na področju javnega delovanja, ki prispeva k
splošnemu napredku države, odlikuje
Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM.
Časopis »Politika«.

Zvezni Izvršni svet
Predsednik:
Džemal Bijedić s. r<

St. 7.
Beograd, 22. januarja 1974.
Predsednik republike:
Josip Bi-oz Tito s. r.
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PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih!
Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se odlikujejo:
— za Izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima
pomen za socialistično graditev države
Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI
ŽARKI
Miljuš Dane Drago, Starčevič - Mile Manojlo;
Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM
Baš Franca Franc, Dokmanovič Maksima Stevan,
Hostič Josipa Vladimir, Kovač Pavla Dura, Lekič Cvijetina Ratko, Tabakov Dimitrija Radojica;
Z REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNO
ZVEZDO
Avramov Slavimira Stevan, Belič Velimira Milomir, Bugarinov Cvete Sava, Farkaš Ištvana Ištvan,
Jojič Maksima Uroš, Rendulič Luke Stevan, Ristovski
Ivana Kosta, Seljački Bogoljuba Vlada, Tatič Veselina
Sava, Vrebalov Boška Stevan;
Z REDOM DELA S SREBRNIM VENCEM
Aleksič Milana Borivoj, Baroševič Dure Vladimir,
Belužio Josipa" Vlada, Bencik Josipa Ladislav, Berkovič Stevana Tomislav, Bibič Bože Milan, Bibin Svetozara Milovan, Bigovič Dorda Petar, Bosiljkovič, Gavre Jovan, Božič Radeta Mane, Božič Danice Nikola,
Bundalo Dmitra Sava, Cekič Jordana Božidar, Ceh
Ištvana Tomaš, Cernai Jožefa Marton, Dakič Ile Branko, Damjanov Ivana Janoš, Deak Petera Ferenc, Dejanović Mihajla Stevan, Didenko Vasilija Vladimir, DoSen Proke Branko, Dudič Paje Radivoj, Duvnjak Dušana Miča, Džodan Petra Milan, Đajič Ilije' Bogdan,
Đetvai Mihalja Ferenc, Đukič Vukasa Ilija;
Farkaš Ištvana Ištvan, Frank Ištvana Peter, Gru-'
bišič Stojapa Mirko, Gruškovnjak Antona Aleksandar,
Gvozden Miče Milan, Ilič Dragoljuba Momčilo, Indić
Vojina Dako, Isakov Miše Miša, Jančič Radovaria Mane, Jovanovič Teofila Tomislav, Kasa Janoša Janoš,
Kecman Miloša Veselko, Kelemen Stevana Geza, Kiš
Ištvana Ištvan, Klinec Ištvana Pal, Koci Jožefa Janoš,
Komar Ivana Josip, Komino Cirila Ciril, Kovač Ignjaca Đerđ, Kovačev Radivoja Radivoj, Kravarusić
Marka Ilija, Krstič Mirka Lazar, Krstič Mihajla Miodrag, Kunevski Sime Drago, Kuzmanovič Velimira
Božidar, Lečič Sime Jefta, Ledeci Lasla Ladislav, Levatič Martina Matija, Liptak Andrije Andrija, Ljublčič Jakova Aleksandar;
Majer Hinka Georg, Makai Stevana Mihalj, MaIjukan Bože Milisav, Manger Antona Teofil, Matič
Branka Božidar, Mihajlov Milana Branko, Milenov
Ljube Aleksandar, Milisav Milorada Milovan, Mitrovič
Petra Boško, Modric Ante Ilija, Mudrič Rade Petar,
Nemec Alojza Antun, Nemešič Petra Petar, Nikotič

Mila Božidar, Omčikus Milete Nikola, Pyjič Mihajla
Milan, Pandurski Miloša Miroslav, Pernek Jakoba Jakob, Petraš Janoša Janoš, Petrov Pante Jon, Pleše
Stjepana Ignjac, Popov Svetozara Milica, Pušara Novice Božidar, Rac Ferenca Ferenc, Radivojev Bogdana
Boško, Radlovački Žive Dragomir, Radovanovič Ratomira Dragiša,, Rajf Andrije Franja, Rodič Petra Miladin;
Samardžič Milana Milorad, Savić Toše Petar,
Slivka Miše Miša, Slunjski Josipa Franja, Spasovski
Velička "Dimitrije, Stegič Gavre Ilija, Stjepanovič Vlastimira Zivan, Stojadinov Branka Božidar, Stojkovski
Mihaila Dane, Subotički Krste Paja, Surla Rade Nikola, Tadič Stojiše Đura, Tegeltija Dmitra Simo, Teodorovič Lazara Vitomir, Todorovič Mitra Cvetko, Todorovič Dragoslava Mladen, Tovizi Janoša Ištvan, Trninič Stevana Radovan, Tumbas Marka Slavko, Uzelac
Malana Ivan, Vasic Nedeljka Jovan, Vasiljevič Jove
Marko, Vejin Stevana Božidar, Vidicki Milana Jovan,
Vlajkovič Tome Dušan, Vojnovič Milana Dušan, Vorkapič Mane Milan, Vrbnik Viktora Alojz, Vrcelj Petra
Dobrivoj, Vučkič Stjepana Stjepan, Vunduk Dure Siniša, Živkovič Miomira Dragoljub;
— za zgledno prizadevanje in uspehe pri delu
Z MEDALJO DELA
Basta Ilije Bogdan, Bolta Ilije Zivko, Dekič Dura
Nedeljko, Fodor Dure" Mačaš, Isakovič Živorada Radovan, Kakusi Sandora Ferenc, Krstič Dule Hildcgart,
Matijevič Vuje Petar, Milutinov Voje Jovan, Nodeljkovič Pere Zora, Nikolič Andrije Dragica, Stankovič
Ratka Milenko, Stašuk Petra Mihajlo, Štrbac Durana
Dragan, Zagorac Dorda Rajko, Zdravkovič Kamenka
Mihajlo.
St. 8.
Beograd, 4. februarja 1974.
Predsednik republike:
Josip Broz Tito s. r.

(
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UKAZ

PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE.
_ JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih
Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se
— za izredne zasluge pri razvoju in utrjevanju
miroljubnega sodelovanja ter prijateljskih odnosov
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Sirijsko arabsko republiko odlikuje
Z

REDOM JUGOSLOVANSKE VELIKE ZVEZDE

Hafez E1 Asad, predsednik Sirijske arabske republike.
St. 10.
Beograd, 4. februarja 1974.
Predsednik republike:
Josip Brez Tito s. r.
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PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih
Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se
.
— za izredne zasluge pri razvoju in utrjevanju
miroljubnega sodelovanja ter prijateljskih odnosov
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Združenimi državami Mehike odlikuje
Z REDOM JUGOSLOVANSKE VELIKE ZVEZDE
Luis Kcheverria, predsednik Mehike.
- St. 11.
Beograd, 7. februarja 1974.
Predsednik republike;
Josip Broz Tito s. r.

Stevillia 40. — Stran 1387.

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZVEZDE Z ZLATIM
VENCEM
Lazaro Rubio Felix, federalni poslanik Mehike;
Josš Angel Conchello, federalni poslanik Mehike;
Carlos Enrique Cantu Rosas, federalni poslanik
Mehike;
Fausto Zapata Loredo, podsekretar v Predsedstvu
Republike Mehike;
Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATIM
VENCEM
Juan Jose Bremer' Martino, osebni tajnik predsednika Mehike;
Julio Faesler Cariisle, generalni direktor Mehiškega. inštituta za zunanjo trgovino;
dr. Eduardo-Echeverria Alvarez, pre-isednik Sveta za zboljšanje okolja;
Jesus Cabrera Munoz Ledo, veleposlanik — generalni direktor za vprašanja kulture, znanosti in
tehnike;
Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZVEZDE NA
,
OGRLICI

UKAZ
PREDSEDNIK
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE
je na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandmaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih
Socialistične federativne republike Jugoslavije odločil, da se
— za izredne zasluge pri razvoju in utrjevanju
miroljubnega sodelovanja ter prijateljskih odnosov
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo
in Združenimi državami Mehike odlikujejo
Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO
Emillio O. Rabasa, sekretar za zunanje zadeve
Mehike;
Carlos Sansores Perez, predsednik velike komisije Doma poslancev Mehike;
prof. Enrique Olivares Santana, senator republike in predsednik velike komisije Doma senatorjev
Mehike;
Euquerio Gurrero L6pez, predsednik vrhovnega
sodišča pravde, naroda Mehike;
Porfirio Munoz Ledo, sekretar za delo in socialno
politiko Mehike;
Ramćn Ruiz Vasconcelos, izredni In pooblaščeni
veleposlanik Mehike v Socialistični federativni republiki Jugoslaviji;
Joaguin Bemal, veleposlanik Mehike In generalni
direktor ceremoniala Sekretariata za zunanje zadeve
Mehike;

Raul
službe;

Valdes,

generalni

direktor

diplomatske

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO
ZVEZDO NA OGRLICI
Manuel Alonso, namestnik direktorja za informacije;
Hector Gardenas Rodriguez, višji svetovalec;
Manuel Martinez del Sobral, prvi svetovalec veleposlaništva Mehike v Beogradu;
Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z ZLATO
ZVEZDO_
Carlos Hernandez Serrano, drugi sekretar veleposlaništva Mehike v Beogradu;
Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z VELIKO
ZVEZDO
a
general brigade Jesus Castaneda Gutierrez, šef
Glavnega štaba predsednika Mehike;
Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z ZLATIMI
MECl
podpolkovnik Jorge Carrillo Olea;
podpolkovnik Hćctor Fuentes Robles.
St. 12.
Beograd, 7. februarja 1974.
Predsednik republike;
Josip Broz Tito s. r.
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UKAZ
773. Navodilo o dopolnitvi navodila o načinu
PREDSEDNIK
ugotavljanja povprečne letne vrednosti zaSOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
log in o načinu ugotavljanja lastnih sredJUGOSLAVIJE
stev in kreditov za trajna obratna sredstva
774.
Navodilo
o organizaciji in načinu pisarje na podlagi 4. točke pod 4) ustavnega amandniškega poslovanja zveznih upravnih orgamaja XXXVII in 4. člena zakona o odlikovanjih Sonov in zveznih organizacij — — — —
cialistične federativne republike Jugoslavije odločil,
775. Odločba o jugoslovanskih standardih o
da se
cevnih prirobnicah — — — — — —
776. Odločba o prenehanju veljavnosti jugoslo— ob šestdesetletnici življenja in dolgoletnem revanskega standarda za žita — — — —
volucionarnem delu, za izredne zasluge pri graditvi 777. Odločba o jugoslovanskih standardih za
Socialistične federativne republike Jugoslavije, za
magnetne sestavne dele in ferite — —
razvoj in krepitev zavesti naših občanov, v boju za
svobodo in neodvisnost naše države ter za pomemben 778. Odločba o jugoslovanskih standardih za
piezoelektrične kristale in pripadajoče naprispevek njeni politiki miru in prijateljskega sodeprave
— — — — — — — — —
lovanja z drugimi državami odlikuje
779. Odločba o posebnem depozitu, ki se položi
pri uvozu blaga iz tujine — — — —
Z REDOM JUGOSLOVANSKE VELIKE ZVEZDE
780. Odločba o dopolnitvi odločbe o višini depozita za zunanje finančne in bančne kreKoliševski Pane Lazar.
dite in zunanje depozite — — — — —
781. Odločba o obrestni meri za sredstva, deSt. 13.
ponirana pri Narodni banki Jugoslavije —
Beograd, 9. februarja 1974,
782. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
trde PVC cevi — — — — — — —
Predsednik republike:
783. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
Josip Eroz Tito s. r.
ferokrom suraffine — — — — — —
784. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
ferokrom carbure — — — — — —
VSEBINA:
785. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
Stran
PVC granulate — — — — — — —
786. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
765. Odlok o stopnji prispevka za otroški doPVC rolete — — — — —
—
datek vojaških oseb v aktivni službi Ju— 1349 787, Sporazum o spremembi zadržanih cen za
goslovanske ljudske armade — —
PVC profile za predale — — — — —
766. Odlok o višini otroškega dodatka vojaških
788. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
oseb v aktivni službi Jugoslovanske ljudPVC usnje — skaj — — — — — —
ske armade — — — — — — — — 1349
789.
Sporazum
o spremembi zadržanih cen za
767. Odlok o prenehanju veljavnosti odloka o
PVC folije in podne obloge — — — —
najnižji obrestni meri, po kateri Poštna
790. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
hranilnica obrestuje hranilne vlcge na
feromangan carbure — — — — — —
vpogled in o obrestni meri za hranilne
vloge, ki jih ima Poštna hranilnica nalo791. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
žene pri Narodni banki Jugoslavije — — 1349
ferosilicij
— — — — — — — —
769. Odlok o dokazih, ki jih morajo določeni
792. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
uporabniki družbenih sredstev predložiti
manganovo rudo
— — — — — —
službi, družbenega knjigovodstva hkrati z
793.
Sporazum
o
spremembi
zadržanih cen za
nalogom za izplačilo cene za kupljeni avkromovo rudo in kromov koncentrat —
tomobil — — — — — — — — — 1349
794. Sporazum o spremembi zadržanih cen za
769. Odločba o podjetjih, ki bodo začasno pografitne elektrode — — — — — —
slovala s stanovanjskimi hišami, stanovaOdločba
o oceni ustavnosti in zakonitosti sklenji, poslovnimi stavbami in poslovnimi
pa Razkladališča v Zaječaru o organiziraprostori v družbeni lastnini, ina katerih ima
nju v temeljno organizacijo združenega
pravico uporabe federacija in ki|jih upodela v sestavi delovne organizacije »Oz— — — —
renka« v Gračanici —
rabljajo tuja diplomatska in konzularna
predstavništva in njihovo osebje — — 1350 Odločba o oceni soglasnosti sklepa delavcev
predstavništva v Beogradu TOZD za no770. Odločba o organizacijah, ki bodo začasno
tranjo in zunanjo trgovino »Industromongospodarsko poslovale s stanovanji fedetaža« v Zagrebu o organiziranju v temeljracije
— — — — — — — — — 1350
no organizacijo združenega dela z ustavo
SFRJ oziroma o oceni nasprotnosti ome771. Pravilnik o postopku za uveljavitev pranjenega sklepa z zakonom o konstituiranju
vice do podaljšanega zavarovanja — — 1350
organizacij združenega dela in njihovem
vpisu v sodni register — — — — —
772. Odredba o dopolnitvi odredbe o blagovnih
Postavitve in razrešitve — — — — — —
kontingentih in deviznih kontingentih za
uvoz blaga v letu 1974 — — — — — 1351
Odlikovanja
Izdaja Časopisni 2avod Uradni list SFRJ. Beograd, Jovana Ristića 1. Pošt. predal 226.
Direktor in glavni in odgovorni urednik Dušan Mašovifi, Ulica Jovana Ristića št. 1.
Tiska Beograjski založniški grafitni zavod, Beograd. Bulcvar vojvode Mišica 17.

Stran

1352
1352
1369
1369
1369
1370
1370
1373
1373
1374
1374
1374
1374
1375
1375
1375
1376
1376
1376
1377
1377
1377
•
1377

1379
13У9
1379

