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ŠTEVILKA 45. LETO XXX 

Cena te številke je IS dinarjev. — Na- 
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Uredništvo: Beograd, ul. Jovana Ristlća 
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centrala 650-155: uredništvo 651 885: na- 
rornlnska služba 651-732: komercialni 

sektor 651-671; telex 11756 

848. 

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o 
potnih listinah jugoslovanskih državljanov (»Uradni 
list SFRJ« št 6/73) in drugega odstavka 87. člena za- 
kona o gibanju in prebivanju tujcev v Jugoslaviji 
(»Uradni list SFRJ« št. 6/73) izdaja zvezni sekretar za 
notranje zadeve 

ODLOČBO 

O CENAH ZA OBRAZCE POTNIH IN DRUGIH LIS- 
TIN JUGOSLOVANSKIH DRŽAVLJANOV IN 

TUJCEV 
1. Upravni organi, ki izdajajo po "zakonu o potnih 

listinah jugoslovanskih državljanov in zakonu o giba- 
nju in prebivanju tujcev v Jugoslaviji jugoslovanskim 
državljanom in ttfjcem potne in druge listine, zara- 
čunavajo obrazce teh listin po tejle ceni, in sicer ob- 
razec: 

dinarjev 
1) potnega lista (osebnega, družinskega) 40 
2) diplomatskega potnega lista 40 
3) službenega potnega lista 40 
4) skupnega potnega lista 30 
5) otroškega potnega lista 10 , 
6) potnega lista za vrnitev 20 
7) potnega lista za tujca 20 
8) potne listine za begunce 30 
9) potne listine za osebe brez državljan- 

stva 30 
10 turistične prepustnice 3 
11) osebne izkaznice za tujca 5 
2. Z dnem, ko začne veljati ta odločba, neha ve- , 

Ijati odločba o cenah za obrazce potnih in drugih li- 
• stih jugoslovanskih državljanov in tujcev (»Uradni 

list SFRJ« št. 39/67). 
3. Ta odločba začne veljati osmi dan po objavi v 

»Uradnem listu SFRJ«. 

P-št. 270-3-1/31. 
Beograd, 28. avgusta 1974. 

Zvezni sekretar 
za notranje 

zadeve: 
Franjo Herljevic s. r. 

849. 

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

ODLOČBO 
O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA RE- 

VIJE »PANORAMA« 
Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 

razširjati 430. številko revije »Panorama« z dne 18. 

julija 1974, ki izhaja v italijanščini v Milanu, Ita- 
lija, 

Št. 650-1-12/164. 
Beograd, 8. avgusta 1974. 

Nadomestuje zveznega 
sekretarja za notranje 

- zadeve 
pomočnik; 

Josip Bukovac s. r. 

850. 

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

ODLOČBO 
O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA RE- 

VIJE »DER SPISGEL« 
Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 

razširjati 26. številko revije »Der Spiegel« z dne 24. 
junija 1974, ki izhaja v nemščini v Hamburgu, Zvez- 
na republika Nemčija. 

St. 650-1-22/179. 
Beograd, 8. avgusta 1974. 

Nadomestuje zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
pomočnik: 

Josip Bukovac s. r. 

851. 

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

O D L O C B O 
O PREPOVEDI VNAŠANJA IN RAZŠIRJANJA RE- 

VIJE »QUICK« 
Prepovedano je vnašati v Jugoslavijo in v njej 

razširjati 28. številko revije »Quick« z dne 4. julija 
1974, ki izhaja v nemščini v Munchenu, Zvezna repub- 
lika Nemčija. 

St. 650-1-22/180. 
Beograd, 8. avgusta 1974. 

Nadomestuje zveznega 
sekretarja za notranje 

zadeve 
pomočnik: 

Josip Bukovac s. r. 



Stran 144S. — Številka 45. URADNI LIST SFRJ Petek, 13. septembra 1974. 

852. 

Na podlagi 2. točke prvega odstavka 127. člena 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
vojaških zavarovancev (»Uradni Ust SFRJ« št. 67/72) 
sprejema skupščina Skupnosti socialnega zavarovanja 
vojaških zavarovancev na seji dne 9. septembra 
1974 

SKLEP 

O IZREDNEM POVEČANJU POKOJNIN 

1. Starostne in invalidske ter družinske pokojnine 
se od 1. julija 1974 izredno povečajo v odstotku od 
pokojnine, izplačane za mesec junij 1974 ustrezno 
činu in razredu, ki sta bila po drugem odstavku 17. 
člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev podlaga za določitev po- 
kojninske osnove, in sicer: 

1) S.SVo za armadnega generala, generalpolkovol- 
ka in generalpodpolkovnika; ^ 

2) 60/o za generalmajorja; 
3) ffVo za polkovnika, podpolkovnika,- majorja in 

vojaške' uslužbence I., II. in III. razreda; 
4) 9,0% za kapetana I. razreda, zastavnika, višje- 

ga vodnika L razreda, višjega vodnika, vodnika I. 
razreda, vodnika in vojaške uslužbence IV., VIII., IX., 
X., XI. in XII. razreda; 

5) 100/o za kapetana, poročnika, podporočnika in 
vojaške uslužbence V., VI. in Vil. razreda. 

2. Pokojnine se povečajo v smislu 1. točke tega 
sklepa na podlagi tega sklepa po uradni dolžnosti z 
omejitvijo, da skupen znesek pokojnine in pokojnin- 
skega dodatka imetnikov »Partizanske spomenice 1941«, 
odlikovancev z redom narodnega heroja, ter borcev 
španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 
1936—1939 ne sme presegati najvišjega mesečnega 
Osebnega dohodka funkcionarjev Skupščine SFRJ v 
prejšnjem letu. 

3. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi 
V »Uradnem listu SFRJ«. 

Št. 32. 
Beograd, 9. septembra 1974. 

Skupščina skupnosti socialnega zavarovanja vojaških 
zavarovancev 

Predsednik: 
generalpodpolkovnik 

Mirko Novović s. r. 

853. I 

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 VODNE ČR- 
PALKE NA MOTORNI POGONs (BREZ MOTORJA) 

IN NJIHOVE DELE 

1. Predstavniki proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 30. maja 1974 sklenili in podpisali 

sporazum o spremembi zadržanih cen za vodne črpal- 
ke na motorni pogon (brez motorja) in njihove dele, 
3 pristavkom, da smejo proizvajalne organizacije 
združenega dela ob sedanjih prodajnih pogojih pove- 
čati svoje zadržane prodajne cene do 15%. 

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

3. K temu sporazuma je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 551 z dne 23. avgusta 
1974. 

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

Predstavniki proizvajalcev: Jastrebac — Niš, IPM 
— Ljubljana, Elektrokovina — Maribor, Jugotur- 
bina — Karlovac, »Tito« — Skopje, Litostroj — 
Ljubljana-in Rade Končar — Zagreb. 
Predstavniki kupcev-potrošnikov: 16 kupcev — 
potrošnikov podpisnikov sporazuma. 

854. 

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 RETOETNO 
LESNO OGLJE 

1. Predstavnika proizvajalcev in predstavniki po- 
trošnikov so dne 24. decembra 1973 sklenili in podpi- 
sali sporazum ,o spremembi zadržanih cen za retortno 
lesno oglje, s pristavkom, da smejo proizvajalne orga- 
nizacije združenega dela po veljavnih predpisih ob 
sedanjih prodajnih pogojih povečati svoje Zadržane 
prodajne cene do 25%. ( 

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

3. K temu sporazumu je dal soglasje Zvezni za- 
vod za cene s svojo odločbo št. 57 z dne 20. avgusta 
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: Kombinat »Belišče® •— 
Belišče in »Energoinvest« TOZD destilacija — 
Teslič. 

Predstavniki kupcev-potrošnikov: »Zrenjanin« — 
Zrenjanin, »Servo Mihalj« БЕК — Zrenjanin, 
»Tehnohemija« — Beograd, »Orača« — Beograd, 
»Čoka« — Coka, »Balkan« — Novi Sad, »Ogrev« 
— Subotica, »Sloga« — Valpova, »Elektrobosna« 
— Jajce in »Incel« — Banjaluka. 
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UKAZI 

Na podlagi 3. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdaja Predsednik 
republike 

UKAZ 

O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V KRALJEVINI NOR- 
VEŠKI TER O POSTAVITVI IZRENEGA IN PO- 
OBLAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE 
FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V KRA- 

LJEVINI NORVEŠKI 

I 
Odpokliče se 
Drago Kune, izredni in pooblaščeni veleposlanik 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v Kra- 
ljevini Norveški. 

II 
Postavi se 
Gojko Zarković, dosedanji svetovalec zveznega 

sekretarja za zunanje zadeve, za izrednega in poob- 
laščenega veleposlanika Socialistične federativne re- 
publike Jugoslavije v Kraljevini Norveški. 

III 

Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. 

Ta ukaz velja takoj. 

U. št. 14. 
Beograd, 19. avgusta 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Brez Tito s. r. 

Na podlagi 3. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdaja Predsednik 
republike 

UKAZ 

O ODPOKLICU IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V FEDERATIVNI RE- 
PUBLIKI BRAZILIJI TER O POSTAVITVI IZRED- 
NEGA IN POOBLAŠČENEGA VELEPOSLANIKA SO- 
CIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGO- 

SLAVIJE V FEDERATIVNI REPUBLIKI 
BRAZILIJI 

I 
Odpokliče se 
Mirko Ostojič, izredni in pooblaščeni veleposlanik 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v Fe- 
derativni republiki Braziliji. 

II 
Postavi se 
Dragi Stamenković, dosedanji član Predsedstva So- 

cialistične federativne republike Jugoslavije, za iz- 

rednega in pooblaščenega veleposlanika Socialistične 
federativne republike Jugoslavije v Federativni re- 
publiki Braziliji. 

III 
Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. 

љ iv 
Ta ukaz velja takoj. 

U. št 15. 
Beograd, 20. avgusta 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

Na podlagi 3. točke 337. člena ustave Socialistične 
federativne republike Jugoslavije izdaja Predsednik 
republike 

UKAZ 

O POSTAVITVI IZREDNEGA IN POOBLAŠČENEGA 
VELEPOSLANIKA SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE V SULTANATU OMAN 

I 
Postavi se 
Lazar Živulj, izredni in pooblaščeni veleposlanik 

Socialistične federativne republike Jugoslavije v Dr- 
žavi Kuvajt za izrednega in pooblaščenega veleposla- 
nika Socialistične federativne republike Jugoslavije v 
Sultanatu Oman, s sedežem v Kuwaitu. 

II 
Zvezni sekretar za zunanje zadeve izvrši ta ukaz. 

III 
Ta ukaz velja takoj. 

U. št. 16. 
Beograd, 22. avgusta 1974. 

Predsednik republike: 
Josip Broz Tito s. r. 

i® ODLIKOVANJA 

UKAZ 
1 1 PREDSEDNIK 

SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE 
- JUGOSLAVIJE V 

je na podlagi 337. člena ustave Socialistične fede- 
rativne republike Jugoslavije in 4. člena zakona o od- 
likovanjih Socialistične federativne republike Jugosla- 
vije odločil, da se odlikujejo: 

— ob šestdesetletnici življenja in dolgoletnem re- 
volucionarnem delu, za izredne zasluge pri graditvi 
Socialistične federativne republike Jugoslavije, za raz- 
voj In-'krepitev zavesti naših občanov v boju za svo- 
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bodo in neodvisnost naše države, kakor tudi za po- Lemesevic Ilije Nikola, Marjanović-Hukovic Ibrahima 
memben prispevek njeni politiki miru in prijateljskega Hajra, Mikulec Petra Stjepan, Palač Ivana Ferdo, Su- 
sodelovanja z drugimi državami lejmanpašić Saliha Muhidin; 

Z REDOM JUGOSLOVANSKE ZASTAVE Z LENTO 
— za izredne zasluge pri širjenju bratstva med 

Djuričić Alekse Blažo; ^ našimi narodi in narodnostmi ter pri ustvarjanju in 
razvoju politične in moralne enotnosti države 

— ob šestdesetletnici življenja in dolgoletnem re- 
volucionarnem delu, za izredne zasluge v boju za svo- Z REDOM BRATSTVA IN ENOTNOSTI S SREBR- 
bodo in neodvisnost naše države, za graditev sociali- NIM VENCEM 
zma in razvoj miroljubnega sodelovanja ter prijatelj- 
skih odnosov med našo državo in drugimi državami Bodružič Josipa Jožo, Drače Ibrahima inž. Dže- 

mal; 
Todorovič Vojo; 

— za posebno prizadevanje in uspehe pri sociali- 
— za izredne zasluge na področju javnega delo- stični graditvi države 

vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 

Z REDOM REPUBLIKE Z ZLATIM VENCEM Z REDOM DELA Z ZLATIM VENCEM 

Pantić Nikole Milan, Sehovič Mustafe Ahmet; Fuks Aleksandra dr. Ratomir, Kneževič Vojislava 
Vojo, Kozarčanin Sulejmana Hakija, Leko Ivana Pe- 
tar, Lihič Sulejmana Enver, Zarič Jove Rade, Zubče- 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima vič Sulje Orhan; " 
pomen za socialistično graditev države 

Z REDOM ZASLUG ZA NAROD Z ZLATO ZVEZDO — za zasluge pri razvoju in uresničevanju zasnov 
splošne ljudske obrambe ter za uspehe pri dvigu vo- 

Blagojevič Vlajka Dušan, Dizdarevič Huseina Zaim, jaškega strokovnega znanja in bojne pripravljenosti 
Kapor Spašoja Momir, Lopandič D j ure Sreten; naših občanov 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z ZLATIMI 
— za izredno prizadevanje in uspehe pri socialis- MECl 

tični graditvi države 
Ajanovič Hamdije Mustafa, Alagič Ibrahima Ju- 

Z REDOM DELA Z RDEČO ZASTAVO suf, Bešlagič Mehmeda Ferid, Comić Halida Mujo, 
Fuks Aleksandra dr Ratomir, Ivič Ivana Boris, Male- 

Andrič Veljka Nikola, Bilan Mije Stipo, Miljas ševič Vida Doko, Palač Ivana Ferdo, Pekliq Vlade 
Vida Anto, Zivkovič Zivka Savo; Dorđe, Stipić Ivana Nedo, Vukobrat Stevana Borko. 

Št. 37. 
— za izredne zasluge pri razvoju in uresničevanju Beograd, 19. aprila 1974. 

zasnov splošne ljudske obrambe ter za uspehe pri dvigu 
vojaškega strokovnega znanja in bojne pripravljenosti Predsednik republike: 
naših občanov Josip Broz Tito s. r. 

Z REDOM ZA VOJAŠKE ZASLUGE Z VELIKO ; —— ' - " 7^ 
ZVEZDO VSEBINA: ' " 

Lopandič Djure Sreten, Rodič Mile' Dragan; Stran 
848. Odločba o cenah za obrazce potnih in dru- 

gih listin jugoslovanskih državljanov in 
— za izredne zasluge na področju javnega delo- tujcev     — — — — — — — 1^45 

vanja, ki prispeva k splošnemu napredku države 849_ odločba o prepovedi vnašanja in razširja- 

Z REDOM REPUBLIKE S SREBRNIM VENCEM n^a »Panorama« — — — — — 1445 
850. Odločba o prepovedi vnašanja in razširjala 

revije »Der Spiegel« — — — — — — 1445 
Besarevič Aleksandra dr. Zdravko, Comić Halila 851. Odločba o prepovedi vnašanja in razširjanja 

Mujo, Eminefendič Muniba Hazim, Momčinovič Stje- ' revije »Quick« — — — — — — — 1445 
pana Ivica, Rodič Mile Dragan, Smajlovič Alije Vehid, 852 skl 0 izl.ednem povečanju pokojnin — — 1448 
Sunjic Andnje dr. Marko; „„„ „ т.. л - -u 

853. Sporazum o spremembi zadrzamh cen za 
vodne črpalke na motorni pogon (brez mo- 

— za izredne zasluge in uspehe pri delu, ki ima torja) in njihove dele — — — — — 1445 
pomen za socialistično graditev države 854 Sp0razum 0 spremembi zadržanih cen za 

Z,REDOM ZASLUG ZA NAROD S SREBRNIMI retortno lesno oglje — — — — — — 1446 
ZARKI Ukazi 1447 

Odlikovanja — — — — — — — — — I44' 
Bajčetič Vidaka Branko, Hadžimustafič Kasima  r 

Jamrla, Hukič Halila Refik, Krvavica Ivana Miroslav, Mednarodne pogodbe! — — — — —1 — 725 

Izdaja Časopisni zavod Uradni Ust SFRJ, Beograd, Jovana Ristića 1. Pošt. predal 228. 
Direktor in slavni in odgovorni urednik Dušan Mašović, Ulica Jovana Rističa št. 1. 

Tiska Beograjski založniški grafični zavod, Beograd, Bulevar vojvode Mššića 17. 


