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Ка основу члана 27. став 1. Закона о преду-
зећима за путеве ̂ („Службени лист ФНРЈ", бр. 
27/61)^ Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ Н А К Н А Д А КОЈЕ СЕ 

П Л А Ћ А Ј У З А ДРУМСКА МОТОРНА ВОЗИЛА 

1. За друмска моторна возила плаћа се накнада 
за јавне путеве годишње, и то: 

Динара 
1) за теретне аутомобиле, од сваке тоне 

носивости 
2) за теретне аутомобилске и трактор-

о м приколице, од оваке тоне носивости 
3) за аутобусе, од сваког седишта за пут-

нике 
4) за аутобуске приколице, од сваког се-

дишта за путнике 
5) за путничке аутомобиле са мотором 

радне запремине: 
— од 1000 ццм 
— преко 1000 до 1600 ццм 
— преко 1600 до 2000 ццм 
— преко 2000 до 3150 ццм 
— преко 3150 ццм 

6) за мотоцикле и окутере: 
— преко 50 до 125 ццм 
— преко 125 до 250 ццм 
— преко 250 до 500 ццм 
— преко 500 до 1000 ццм 
— преко 1000 ццм 

7) за специјална возила: 
— амбулантна кола за превоз болес-

ника 
— остала специјална возила 
— приколице специ јал них возила 

8) за радна возила 
9) за тракторе: 

— до 25 КС 
— поеко 25 до 40 КС 
— ,преко 40 КС 
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2 Имаоци друмских моторних возила плаћају 
накнаду из тачке 1. ове одлуке (у даљем тексту: 
накнада) при регистрацији возила. 

Ако се регистрација друмског моторног возила 
врши у другом полугођу, накнада се плаћа само 
за попа године. 

Орган управе надлежан за унутрашње послове 
може извршити регистрацију друмског моторног 
возила само ако ималац возила поднесе потврду 
(признаницу) о плаћеној накнади. 

3. Ако друмске моторно возило буде отуђено у 
току године, нови ималац моторног возила неће 
платити накнаду ако је ранији ималац платио нак-
наду за годину односно полугође у коме је настала 
промена сопствености односно права коришћења, 

4. Привредне организације комуналне делатно-
сти не плаћају накнаду. Ове привредне организам 
ције плаћају накнаду за своја друмска моторна 
возила у висини и на начин које одреди општински 
народни одбор, а у корист одржавања улица и пу-
тева у насељима. 

5. Југословенска народна армија не плаћа нак-
наду. 

6. Инострана дипломатска и конзуларна прец-
ставништва ослобођена су од плаћања накнаде ако 
је ова повластица уговорена или ако постоји реци-
процитет. 

7. За друмска моторна возила инвалида I до 
VI групе чија се инвалидност састоји у потпуној 
или претежној ^способности за кретање и ратних 
војних инвалида I до IV групе, која им служе за 
личну употребу, не плаћа се накнада. 

Решење о ослобођењу од плаћања накнаде до-
носи, на писмени захтев инвалида, орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
финансија. Уз захтев треба приложити оверени 
препис инвалидског решења и потврду органа уп-
раве среског народног одбора надлежног за инва-
лидске послове. 

8. Накнада се уплаћује код банке која се нала-
зи у седишту односно боравишту имаоца друмског 
моторног возила. 

9. Имаоци запрежних возила плаћају накнаду 
за путеве у висини и на начин који буду одређени 
републичким прописом. 

10. Ближе прописе за спровођење ове одлуке 
доноси Секретару ат Савезног извршног већа за 
саобраћај и везе, у сагласности са савезним Држав-
ним секретаријатом за послове финансија. 

11. Ова одлука ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 221 
30. јуна 1961. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Замењује секретара, 
Мома Марковић, с. р. 

Потттр едсе дише, 
Мијалко Тодоровић, с. Р-

561. 

На основу члана 29. став 3. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ 
СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАР-

СТВА 
1. У Решењу о ју гос лов ене ким стандардима из 

области грађевинарства (,.Службени лист ФНРЈ", 
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бр. 36/60) у тачки 1. у наслову југословенског стан-
дарда JUS В. С1. 080 реч: „к сило лит" замењује се 
речју: „магнезита 

2. Ово решење ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у ,,Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 17-4412/1 
4. августа 1961. године 

београд 

за 
Дирек-шр 

Југословенског завода 
* стандардизацију, 

Инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

562. 

На основу члана 39. Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за заштиту биља 
објављује 

С П И С А К 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ 

У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Савезна управа за заштиту биља издала је до 
8. августа 1961. године дозволе за стављање у про-
мет следећих хемијских средстава за заштиту 
биља: 

производи »Pliva« Творница ф а р -
мацеутских и кемијских производа 
— Загреб. Број сталне дозволе 
02/3-1324^1 од 22. маја 1961. године; 
производи Montecatini — Milano. 
Заступник »Merkantile« Иноземна 
заступства — Загреб. Број сталне 
дозволе 02/3-44/3 од 1. маја 1961. 
године; 
производи »Pliva« Творница фар-
мацеутских и хемијских производа 
— Загреб. Број сталне дозволе 
02/3-1313/1 од 20. маја 1961. године; 
производи „Зорка" Хемијска инду-
стрија — Шабац. Број сталне доз-
воле 02/3-977/2 од 5. априла 1961. 
године; 
производи »Pinus« Товарна кемич-
них изделков — Раче при Марибо-
ру. Број сталне дозволе 02/3-1246/2 
од 20. маја 1961. године; 

б) Endrin Е-20 производи »Chromos« Кемп јека ин-
дустрија — Загреб. Број сталне до-
зволе 02/3-891/2 од 20. маја 1961. 
године; 

1) Aporizon 

2) Aspor 

8) Captimld 

4) Dieldrin P-2 

C) Dieldrin 25 

7) Gesarol 25 

8) Kelthane E 

9) Kiloptera 

10) Lindan S-25 

производи »Pinus« Товарна комич-
них изделков — Fane при Марибо-
ру. Број сталне дозволе 02/3-230/4 
од 29. јуна 1961. године; 
производи »Pinus« Товарна комич-
них изделков — Раче при Марибо-
ру. Број сталне дозволе 02/3-1027/3 
од 20. маја 1961. године; 
производи „Бетсерум Завод" — За-
греб. Број сталне дозволе 02/3-1060/2 
од 20. маја 1961» године; 
производи „Зорка" Хемијска инду-
стрија — Шабац. Број сталне доз-
воле 02/3-968/1 од 3. априла 1961« 
госпине: 

11) Murvesco 50 

12) Pantacid 
ED-15 

13) Phenkapton 
Geigy 20 
emulsion 

14) ТАС — 2559 

15) Phostoxin 

16) Karathane 
Е.С. 

17) Lebaycid 

производи Murphy Chemical Com-
pany Ltd. — Wheathampstead. За-
ступник »Commerce* — Љубљана. 
Број сталне дозволе 02/3-978/3 од 
20. маја 1961. године; 

производи »Chromos« Кемп јека ин-
дустрија — Загреб. Број сталне до-
зволе 02/3-1028/3 од 20. маја 1961-
године; 

производи J. R. Geigy A. G. — Ba-
sel. Заступник »Commerce« — Љу-
бљана. Број сталне дозволе 
02/3-1058/2 од 20. маја 1961. године; 

производи „Галеника" Фабрика 
фармацеутских и хемијских про-
извода — Земун. Број сталне доз-
воле 02/3-1326/1 од 22. маја 1961. 
године; 

производи Degesch — Frankfurt / 
Main. Заступник »Interservis« — 
Нови Сад. Број допуне сталној до-
ЗЕо. ; 02/3-889/2 од 20. маја 1961. 
године; 

производи /Filital Industrie Chimiche 
S.p.A. — Milano. Заступник »Pinus« 
Товарна кемичних изделков — Ра-
че при Марибору. Број привремене 
дозволе 02/3-1728/2 д 5. "августа 
1961. године; 

производи Bayer A. G. — Lever-
emulsion 50*/o kusen. Заступник »Konim« — Пос-

ловница »Sano-Pharma« — Загреб. 
Број привремене дозволе 02/3-888/3 
од 20. маја 1961. године; 

18) Maneb 

19) Metasystox 
— (i)r 

производи G. Ligtermoet und Zoon 
— Rotterdam. Заступник »Alfa€ 
Спољнотрговинско предузеће — 
Београд. Број привремене дозволе 
02/3-1470/6 од 5. августа 1961. године; 

производи Bayer A.G. — Leverku-
sen. Заступник »Konim« — Послов-
ница »Sano-Pharma« — Загреб. 
Број привремене дозволе 02/3-923/5 
од 29. јуна 1961. године; 

20) Methoxychlor производи Makhteehim Chemical 
50 Works Ltd. — Tel-Aviv. Заступник 

»Interpromet« — Београд. Број при-
времене дозволе 02/3-720/2 од 27. 
марта 1961. године; 

21) Ortho-Phaltan производи California Spray — Che-
50% mical Cie. Frangaise — Paris. За -

ступник »Alfa« Спољнотрговинско 
предузеће — Београд. Број при-
времене дозволе 02/3-924/3 од 20. 
маја 1961. године; 

22) Savyon 50 производи Makhteshim Chemical 
Works Ltd. — Tel-Aviv. Заступник 
»Interpromet« — Београд. Број при-
времене дозволе 02/3-721/2 од 27. 
марта 1961. године; 

23) Sevinon производи G. Ldgte. ^oet und Zoon 
— Rotterdam. Заступник »Alfa« 
Спољнотрговинско предузеће — 
Београд. Број привремене дозволе 
02/3-160/7 од 20. маја 1961. године; 

24) Sevipur производи F. Јоћ. Kwizda — Chem. 
Fabrik — Wien. Заступник »Pinus« 
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Товарна кемичних изделков — Ра-
че при Марибору. Број пр-ивремене. 
дозволе 02/3-348/7 од 20. маја 1961. 
године. 

Бр. 01-1853/1 
8. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
Инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

563. 

На основу чл. 39, 44. и 45. Основног закона о 
заштити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за заштиту 
биља објављује 

С П И С А К 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ СТАЛНЕ И ПРИВРЕМЕНЕ 
ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕ-
РИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ, А ЧИЈЕ ЈЕ ВАЖЕЊЕ 

ПРЕСТАЛО 
Савезна управа за заштиту биља утврђује да 

Је престало важење сталних и привремених дозво-
ла за стављање у промет следећих хемијских сред-
става за заштиту биља: 
1) Orthocid 50 производи „Галеника" Фабрика 

фармацеутских и хемијских про-
извода — Земун. Број сталне доз-
воле чи је је важење престало: 
02/3-2337/3 од 26. децембра 1959. го-
дине. Објављено под редним бро-
јем 16 Списка хемијских средстава 
за заштиту биља за која је издата 
дозвола за стављање у промет на 
територији Југославије („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 8/60); 

2) Aspor производи Montecatini — Milano. 
заступник »Merkantile« — Загреб. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало: 02/3-395/1 од 7. 
фебруара 1959. године. Објављено 
под редним бројем 30 Списка хе-
мијских средстава за заштиту би-
ља за која је издата дозвола за 
стављање у промет на територији 
Југослав^ е („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/59); 

3) Fuclasin Ultra производи Schering A. G. — Berlin-
-West. Заступник »MaSinokomerc€ 
— Београд. Број привремене доз-
воле чије је важење престало: 
02/3-1230/1 од 16. маја 1958. године. 
Објављено под редним бројем 41 
Списка хемијских средстава за за-
штиту биља за која је издата доз-
вола за стављање у промет на те-
риторији Југославије („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 32/58); 

4) Murvesco 50 производи The Murphy Chem. Com-
pany Ltd. — Wheathampstead. Za-
евупник »Commerce« — Љубљана. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало: 02/3-482/8 од 24. 
јуна 1959. године. Објављено под 
редним бројем 11 Списка хемиј-
ских средстава за заштиту биља 
за кој& је издата дозвола за став-
љање у промет на територији Ју-
гославије („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 32/591: 

5) RS 1 (»Erysit«) производи Schering A. G. — Berlin 
-West. Заступник »Masinokomerc« 
— Београд. Број привремене доз-
воле чије је важење престало: 
02/3-1229/1 од 16. маја 1958. године. 
Објављено под редним бројем 45 
Списка хемијских средстава за за-
штиту бил>а за која је издата доз-
вола за стављање у промет на те-
риторији Југославије („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 32/58); 

6) Supercuprenox производи CUPRA — Renens. За-
ступник „Цинкарна" — Цеље. Број 
привремене дозволе чије је важе-
ње престало: 02/3-1114/6 од 23. ок-
тобра 1959. године. Објављено под 
редним бројем 5 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југослав ије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 33/60); 

f) Zidan 65 производи Makhteshim Chemical 
Works Ltd. — Tel-Aviv. Заступник 

, »Interpromet« — Београд. Број 
привремене дозволе чије је важе-
ње престало: 02/3-138/1 од 11. јану-
ара 1961. године. Објављено под 
редним бројем 45 Списка хемијски* 
средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/61), 

Бр. 01-1654/1 
8. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
Инж. Србољуб Тодоровић, е. р. 

564. 

На основу чл. 38. и 39. Основног закона о за-
штити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54) и члана 11 Правилника о 
контроли хемијских средстава за заштиту биља 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/55), Савезна управа 
за заштиту биља објављује 

С П И С А К 
ХЕМИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА СУ ИЗДАТЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СТАВЉАЊЕ 
У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ, A 

КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА ПРОМЕНА ИМЕНА 

Савезна управа за заштиту биља одобрила је 
промену имена хемијском средству за заштиту 
биља: 
Ratilin u Tiralin производи »Radonja« Кемијска ин-

дустрија — Сисак. Број сталне доз-
воле 02/3-2006/7 од 5. децембра 1960. 
године. Објављено под редним бро-
јем 32 Списка хемијских средстава 
за заштиту биља за која је издата 
дозвола за стављање у промет на 
територији Ју гос лави је („Службе* 
ни лист ФНРЈ", бр. 7/61>. 

Бр. 01-1855/1 
8. августа 1961. године 

Београд 
Директор 

Савезне** управе за заштиту биља, 
Инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 



Страна 812 — Број 32 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 16. август 1961. 

И5 СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НА РОАН ИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
„Службени лист Народне Републике Црне Го-

ре", у броју 13. од 8. маја 1961. године објављује: 
Одлуку о установљен^ посебног додатка за на-

ставно особље одређене специ ја л пости в-иших школа. 

У броју 14. од 20. маја 1961. године објављује: 
Решење о именовању Републичке комисије за 

узурпације; 
Решење о именовању Комисије за разграничење 

шума при Извршном већу Народне скупштине На-
родне Републике Црне Горе. 

У броју 15. од 27. маја 1961. године објављује: 
Решење о именовању чланова Савета за соци-

јал-ну политику и комунална питања Народне Ре-
публике Црне Горе. 

У броју 16. од 3. јуна 1961. године објављује! 
Указ о проглашењу Закона о мерама за уна-

пређење сточарства, са текстом истог; 
Указ о проглашењу Закона о музејима, са тек-

стом истог; 
Указ о проглашењу Закона о Републичком фон-

ду за унапређивање културних делатности, еа тек-
стом истог; 

Одлуку о обезбеђивању средстава из Републич-
ког буџета за основну делатност школа и других 
установа за васпитање и образовање; 

Одлуку о расподели доприноса на друштвене 
фондове за школство; 

Одлуку о одређивању најнижих стопа допун-
ског доприноса буџетима из личног дохотка рад-
ника и општинског приреза по којима се средства 
из ти-х извора уплаћују у општински друштвени 
фонд за школство; 

Одлуку о одређивању основице и стопа допри-
носа по којима ће приватне радње плаћати допри-
нос за друштвене фондове за школство; 

Одлуку о формирању управног одбора Репуб-
личког друштвеног фонда за школство; 

Одлуку о изменама Друштвеног плана Народне 
Републике Црне Горе за 1961. годину;' 

Одлуку о додељивању средстава општини Бар 
из Резервног фонда Народне Републике Црне Горе; 

Одлуку о утврђивању процента доприноса који 
припада Резервном фонду Народне Републике Црне 
Горе за потребе привредних организација; 

Одлуку о одређивању стопе доприноса из- до-
хотка коти плаћају издавачка предузећа у Репу-
блички фонд за унапређивање издавачке делат-
ности; 

Одлуку о утврђивању стопе доприноса за дру-
штвени инвестициони фонд Народне Републике 
Црне Горе; 

Одлуку о разрешењу судија Окружног суда у 
Цетињу и Окружног привредног суда у Титограду 
и о избору судија Врховног суда Народне Републи-
ке Црне Горе, Вишег привредног суда Народне Ре-
публике Црне Горе, окружних судова у Титограду 
и Иван гр аду и Окружног привредног суда у Тито-
граду; 

Одлуку о одређивању броја и избору повреме-
них судија Вишег привредног суда Народне Репу-
блике Црне Горе; 

Решење Републичке изборне комисије о раопи-
сивању допунских избора за три народна посланика 
Већа произвођача Народне скупштине Народне Ре-
публике Црне Горе у изборним срезовима Титоград 
II, Титоград VII и Колашин. 

Одлуку о формирању управног одбора Репу-
бличког друштвеног фонда за школство; 

У броју 17. од 17 јуна 1961. године објављује: 
Закон о заштити природе; 
Закон о здрав ственој заштити и здравствено^ 

служби; 
Одлуку о висини накнаде за експроприсано по-

љопривредно земљиште за 1961. годину на терито-
рији Народне Републике Црне Горе. 

У броју 18. од 26. јуна 1961. године објаадвује: 
Уредбу о укидању Станице за унапређење шу-

марства; 
Уредбу о Заводу за заштиту споменика културе 

Народне Републике Црне Горе; 
Уредбу о организацији и задацима Секције за 

уређивање бујица; 
Уредбу о измени Уредбе о издавању соба тури-

стима и путницима од стране домаћине тава; 
Одлуку о преношењу права и дужности осни-

вача према Хитијенском заводу у Иванграду на 
Народни одбор општине Ивашрад; 

Одлуку о преношењу права и дужности оснива-
ча према Хигиј енском заводу у Цетињу на Народ-
ни одбор општине Цетиње; 

Одлуку о измени Одлуке о условима за ослобо-
ђење од плаћања пореза на доходак оних пореских 
обвезника који употребљава ју приходе на одржа-
вање историјоких и културних споменика; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању ужег грађевинског рејона града Тит ограда; 

Одлуку о изменама и допунама Одлуке о одре-
ђивању ужих грађевинских рејона градова и насе-
ља градског карактера на подручју општине Котор. 

У броју 19. од 30. јуна 1961. године објављује: 
Наредбу о одређивању стручнотеоријских пред-

мета у Вишој поморској и Вишој педагошкој школи; 
Решење о именовању и разрешењу чланова Са-

вета за народно здравље Народне Републике Црне 
Горе. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

560. Одлука о одређивању висине накнада које 
се плаћају за друмска моторна возила 809 

561. Решење о измени Решења о југословен-
ским стандардима из области грађевинар-
ства — — — — — — — — — — 809 

562. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која су издате дозволе за став-
љање у промет на територији Југослав^е 810 

563. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која су издате сталне и привре-
мене дозволе за стављање у промет на те-
риторији Југославије, а чије је важење 
престало — — — — — — — — 811 

564. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која су издате дозволе за ставља-
ње у промет на територији ЈугославиЈе, а 
којима је одобрена промена имена — — 811 

Издавач: Новинска установа .,Службени лист ФНРЈ". Београд. Краљевића Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Љубодраг Ђурић, Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


