
НА СОЦИЈАЛ ИСТ ИМК 
„ С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА СФРЈ* изле-
гува во издание ва српскохрватски 
односио xpnaiCKocpncKu, словенечки, 
македонски, албански и унгарски ја-
зик . — Огласи според тарифата . — 
Ж и р о сметка к а ј Службата ип опште* 

споеното книговодство fir,кп? сал-1125 

Петок, 13 септември 1974 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 45 ГОД. XXX 

Цена на ово ј броЈ е 16 динари. — 
Претплатата за J97I година изнесува 
350 динари. - Р е д а к ц и ј а : Улица Јо-
вана Ристика бр I Попи ф а х 226. _ — 
Телефони централа 650-155: Уредни-
штво 851-885: Служба ча претплата 
651-73Ј: Комерци јален сектор 651-671: 

Телекс 11756. 

848. 

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за пат-
ните исправи на југословенските државјани („Служ-
бен лист на СФРЈ", бр. 6/73) и член 87 став 2 од За-
конот за движење и престој на странци во Југо-
славија („Службен лист на СФРЈ", бр. 6/73), сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ОБРАСЦИ 
НА ПАТНИТЕ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИ ДРЖАВЈАНИ И СТРАНЦИ 

1. Органите на управата што според одредбите 
од Законот за патните исправи на југословенските 
државјани и Законот за движење и престој на 
странци во Југославија им издаваат патни и други 
исправи на југословенски државјани и странци, ги 
наплатуваат обрасците на тие исправи по следната 
цена, и тоа за образецот на: 

Динари 
1) пасош (личен, семеен) 40 
2) дипломатски пасош 40 
3) службен пасош i 40 
4) заеднички пасош ! ' 30 
5) детски пасош 10 
6) патен лист ' 20 
7) патен лист за странци 20 
8) патна исправа за бегалци 30 
9) патна исправа за лица б^з државјанство * 30 

10) туристичка пропусница 3 
11) лична карта за странци 5 

2. Со денот на влегувањево во сила на ова ре-
шение престанува да важи Ѓ*ешението за определу-
вање цените на обрасците на патните и други испра-
ви на југословенски државјани и странци („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 39/67). 

3. Ова решение влегува во оила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П-бр. 270-3-1/31 
28 август 1974 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за внатрешни работи, 
Фрањо Херлевиќ, е. р. 

јули 1974 година, кое излегува на италијански јазик 
во Милано, Италија. 

849. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и .„Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PANORAMA" 
Се забранува внесувањето во Југославија и pacf 

*урањето (на сииоаиието „Panorama", број 430 од 18 

Бр. 650-1-12/164 
8 август 1974 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
помошник, 

Јосип Буковац, е. р. 

850. 

Врз осноза на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ВЕК SPIEGEL" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Der Spiegel", број 26 од 24 
јуни 1974 година, кое излегува на германски јазик 
во Хамбург, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/179 
8 август 1974 година 

Белград 
Го заменува сојузниот секретар 

за внатрешни работи 
помошник, 

Јосип Буковац, е. р. 

851. 

Врз основа на член 72 од Законот за печатот и 
за другите видови информации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/60 и „Службен лист на СФРЈ", бр. 
15/65), сојузниот секретар за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „QUICK" 

Се забранува внесувањето во Југославија и рас-
турањето на списанието „Quick", број 28 од 4 јули 
Г974 година, кое излегува на германски јазик во 
Минхен, Сојузна Република Германија. 

Бр. 650-1-22/180 
8 август 1974 година 

, Белград 
Го заменува сојузниот Секретар 

за внатрешна работи 
помошник, ,1 

Јосип Буковац^ е. р. 
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852. 

Врз основа на член 127 став 1 точка 2 од Законот 
за пензиското и инвалидското осигурување на вое-
ните осигуреници („Службен лист на СФРЈ", бр. 
67/72), на седницата од 9 септември 1974 година, Со-
бранието на Заедницата на социјалното осигурување 
на воените осигуреници донесува -

О Д Л У К А 
ЗА ВОНРЕДНО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

1. Старосните и инвалидските и семејните пен-
зии вонредно се зголемуваат од 1 јули 1974 година 
во процент од исплатената пензија за јуни 1974 го-
дина според чинот и класата што, бо смисла на член 
17 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското 
осигурувања на двоените осигуреници, служеле за 
определување на пензискиот основ, и тоа: 

1) 5,5% за генерал на армија, генерал-полковник 
и генерал-потполковник; 

2) 6,0% за генералима јор; 
3) 8,0% за полковник, потполковник, мајор и 

воени службеници I, II и III класа; 
4) 9,0% за капетан I класа, заставник, постар 

водник I класа, постар водник, водник I класа, вод-
ник и воени службеници IV, УШ, IX, X, XI и XII 
класа; 

5) 10% за капетан, поручник, потпоручник и 
воени службеници V, VI и VII класа. 

2. Зголемувањето на пензиите во смисла на точ-
ка 1 од оваа одлука се врши врз основа на оваа од-
лука по службена должност, со тоа што вкупниот 
износ на пензијата и на додатокот кон пензија на 
носителите на „Партизанска споменица 1941", на 
лицата одликувани со Орденот на народен херој и 
на борците на Шпанската националноослоббдителна 
и револуционерна војна од 1936 до 1939 година, не 
може да го прејде износот на највисокиот месечен 
личен доход на функционерите на Собранието на 
СФРЈ од претходната година. 

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Бр. 32 
9 септември 1974 година 

Белград 

Собрание на Заедницата на социјалното 
осигурување на воените осигуреници' 

Претседател 
генерал-потполковник, 

Мирко Нововиќ, е. р. 

853. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола намените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те. и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ЦЕНИ ЗА ПУМ-
ПИ ЗА ВОДА НА МОТОРЕН ПОГОН (БЕЗ МОТОР) 

И ЗА НИВНИ ДЕЛОВИ 
Ј 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 30 мај 1974 година 

склучија и потпишаа Спогодба за промена на зате-
чените цени за пумпи за Бода на моторен погон (без 
мотор) и загнивни делови, со тоа штопроизводител-
ските организации на здружениот труд да можат да 
ги зголемат своите затечени продажни цени, при 
постојните услови на продажбата, до 15%. 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат 
дека производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод за цени, со решение бр. 551 од 23 август 1974 
гбдина. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Претставници на производителите: „Јастребац" 
— Ниш, ИПМ — Љубљана, „Електроковина" — 
Марибор, „Југотурбина" — Карловац, „Тито" — 
Скопје, „Литострој" — Љубљана и „Раде Кон-
чар" — Загреб. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 16 
купувачи-потрошувачи потписници на Спогод-
бата. 

854. 

Врз основа на член 22 од Законот за општестве-
на контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 25/72 и 35/72), претставниците на производители-
те и претставниците на потрошувачите склучуваат 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ПРОМЕНА НА ЗАТЕЧЕНИТЕ ДЕНИ ЗА ДРВЕН 

РЕТОРТЕН ЈАГЛЕН 

1. Претставниците на производителите и прет-
ставниците на потрошувачите на 24 декември 1973 
година склучија и потпиша^ Спогодба за промена на 
затечените цени за дрвен ретортен јаглен, со тоа 
што цроизводителските организации на здружениот 
ТРУД Да можат да ги зголемат своите затечени про-
дажни цени според важечките прописи при постој-
ните услови на продажбата, до 25°/о, 

2. Учесниците на оваа спогодба се обврзуваат де-
ка производите од точка 1 на оваа спогодба ќе ги 
продаваат, односно купуваат по цените и под усло-
вите што се предвидени во спогодбата. 

3. На оваа спогодба даде согласност Сојузниот 
завод, за цени, со решение бр. 57 од 20 август 1974 
година. 

4. Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од денот што е утврден во 
Спогодбата. 

Претставници на производителите: Комбинат 
„Белишќе" — Белишќе и „Енергоинвест" ООЗТ 
дестилација — Теслиќ. 
Претставници на купувачите-потрошувачи: 

1 „Зрењанин" — Зрењанин, „Серво Михаљ" БЕК 
— Зрењанин, „Технохемија" — Белград, „Драча" 
— Белград, „Чока" — Чока, „Балкан" — Нови 
Сад, „Огрев" — Суботица, „Слога" — Валпово, 
„Електробосна" — Ја јце и „ИНГЕЛ" — Бања 
Лука. 
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у к A 3 И 
. Врз основа на член 337 точка 3 од Уставот на 

Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО КРАЛСТВОТО НОРВЕШКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И "ОПОЛНОМОШ-
ТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕ-
РАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО КРАЛ-

СТВОТО НОРВЕШКА 

Се отповикува 
Драго Кунц од должноста извонреден и ополно-

моштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија во Кралството Норвешка. 

Н 

Се назначува 
Гојко Жарковиќ, до сега на должноста советник 

на сојузниот секретар за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалис-
тичка Федеративна Република Југославија во 'Крал-
ството Норвешка. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. ; 

У. бр. 14 
19 август 1974 година 

Белград 
' Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз-основа на член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛИОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРА-
ЗИЛ П ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРА-

ЗИЛ 

Се отповикува 
Мирко Остоиќ од должноста извонреден и опол-

номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Федеративна Републи-
ка Бразил. 

II 

Се назначува 
Драги Стаменовиќ, до сега на должноста член 

на Претседателството на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федератив-
на Република Југославија во Федеративна Републи-
ка Бразил. 

III 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

IV 

Овој указ влегува во оила веднаш. ' 

У. бр. 15 
20 август 1974 годила 

Белград 
Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

Врз основа на, член 337 точка 3 од Уставот на 
Социјалистичка Федеративна Република Југослави-
ја, Претседателот на Републиката донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
МОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

СУЛТАНАТОТ ОМАН 

, I 

Се назначува 
Лазар Живуљ, извонреден џ ополномоштен ам-

басадор на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија во Државата Кувајт за извонреден и 
ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Феде-
ративна Република Југославија во"Султанатот Оман, 
со седиште во Кувајт. 

II 

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го 
изврши овој указ. 

III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 16 
22 август 1974 година 

Белград 
- Претседател 

на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

ОДЛИКУВАЊА 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на член 337 од Уставот на Социјалис-
тичка Федеративна Република 'Југославија и член 4 
од Законот за одликувањата н а Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија одлучува да се 
одликуваат 
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— по повод шеесетгодишнината на животот и 
долгогодишната револуционерна работа, а за извон-
редни заслуги во изградбата на родија листичка Фе-
деративна Република Југославија, за развивањето и 
јакнењето на свеста на нашите граѓани во борбата 
за слободата и независноста на ' нашата земја, како 
и за значаен придонес на нејзината политика на ми-
рот и пријателската соработка со други држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО 
ЛЕНТА 

Ђуричић Алексе Блажо; 
— по повод шеесетгодишнината на животот и 

револуционерната работа, а за особени заслуги во 
борбата за слободата и независноста на нашата зем-
ја, за изградбата на социјализмот и развивањето на 
мирољубивата соработка и пријателските односи по-
меѓу нашата земја и другите држави 

Тодоровић Војо; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Пантић Николе Милан, Шеховић Мустафе 
Ахмет,; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО ЗЛАТНА 
ЅВЕЗДА 

Благојевић Влајка Душан, Диздаревић Хусеина 
Заим, Капор Спасоја Момир, Лопандић Ћује Сретен; 

— за особено залагање и постигнати успеси во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ 

Андрић Вељка Микола, Билан Мије Стипо, Ми-
љас Вида Анто, Живковић Живка Саво; 

— за особени заслуги во развивањето и реализи-
рањето на концепцијата н£1 општонародната одбрана 
и за успеси во из дигањето на воено-стручното знае-
н а и борбената готовност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ГОЛЕМА 
ЅВЕЗДА 

1 Лопандић Ђу је Сретен, Родић Миле Драган; 
— за особени заслуги на полето на јавната деј-

ност со која се придонесува за општиот напредок на 
земјата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

Бесаровић Александра, д-р Здравко, Чомић Ха-
лида Мујо, Еминефендић Муниба Хазим, Момчино-
вић Стјепана Ивица, Родић Миле Драган, Смајловић 
Алије Вехид, Шуњић Андрије д-р Марко; 

— за особени заслуги и постигнати успеси во ра-
ботата од значење за социјалистичката изградба на 
земјата 

СО* ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ! 
ЗРАЦИ -

Бајчетић Видака Бранко. Хаџимустафић Каси-
ма Јамила, Хукић Халила Рефик, Крвавица Ивана 

Мирослав, Лемешевић Илије Никола, Марјановић-
-Хуковић Ибрахима Хајра, Микулец Петра Стјепан, 
Палац Ивана Фердо, Сулејманпашић Салиха Му-
хидин; 

— за особени заслуги во ширењето на братство-
то меѓу нашите народи и народности, како и во соз-
давањето и развивањето на политичкото и морално-
то единство на земјата 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН 
ВЕНЕЦ 

#одружић Јосипа Јозо, Драче Ибрахима инж. 
Џемал; 

— за особено "залагање и постигнати успеси во 
социјалистичката изградба на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Фукс Александра д-р Ратомир, Кнежевић Во-
јислава Војо, Козарчанин Сулејмана Хакија, Леко 
Ивана Петар, Лихић Сулејмана Енвер, Зарић Јове 
Раде, Зубчевић Суље Орхан; 

— за заслуги во развивањето и реализирањето 
на општонародната одбрана и за успеси во издига-
њето на военостручното знаење и борбената готов-
ност на нашите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ 
МЕЧЕВИ 

Ајановић Хамдије Мустафа, Алагић Ибрахима 
Јусуф, Бешлагић Мехмеда Ферид, Чомић Халида 
Мујо, Фукс Александра др Ратомир, Ивић Ивана 
Борис, Малешевић Вида Ђоко, Палац Ивана Фердо, 
Пеклић Владе Ђорђе, Стипић Ивана Неђо, Вукобрат 
Стевана Борко. 

Бр. 37 
19 април 1974 година 

Белград 
Претседател 

на 'Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : ) 
Страна 

848. Решение за определување на цените за. 
обрасци на патните и други исправи на 
југословенски државјани и странци — — 1445 

849. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Panorama" — 1445 

850. Решение за забрана на внесувањето и . 
растурањето на списанието „Der Spiegel" 1445 

851. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на списанието „Quick"/— — 1445 

852. Одлука за вонредно зголемување на пен-
зиите — — — — — — — — 1446 

853. Спогодба за промена на затечените цени 
за пумпи за вода на моторен погон (без 
мотор) и за нивни делови — — — — 1448 

854. Спогодба за промена на затечените цени 
за дрвен ретортен јаглен — — — — 1440 

Укази — — — — — — — — — — 1447 
Одликувања 1 — — — —• —" — — — 1447 

Меѓународни договори — — — — — — 725 
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