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76. 

На основу члана 24. став 3. Закона о средствима 
привредних организација („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 17/61), Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О УПОТРЕБИ У 1962. ГОДИНИ ДЕЛА ЧИСТОГ 

ПРИХОДА ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА 
1. Привредне организације могу од средстава 

чистог прихода која им преостану после њиховог 
коришћења по члану 24. став 2. Закона о средстви-
ма привредних организација, користити у 1962. го-
дини 60% за обртна средства. 

На обртна средства из става 1. ове тачке прив-
редна организација обрачунава и плаћа камату по 
стопи по којој обрачунава и плаћа камату на свој 
пословни фонд. 

2. Савезни Државни секретаријат за послове 
финансија може, по потреби, доносити ближе про-
писе за спровођење ове одлуке. 

3. Ова одлука ступа на снагу дамом објављива-
н»а у „Службеном листу ФНРЈ". 

Р. п. бр. 30 
14. фебруара 1962. године 

Београд 

Савезно извршно веће 
Секретар, Потпредседник, 

В*л»ко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. P-

77. 

На основу члана 27. став 1. Закона о предузе-
ћима за путеве („Службени лист ФНРЈ", бр. 27/61), 
Савезно извршно веће доноси 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ 

НАКНАДА КОЈЕ СЕ ПЛАЋАЈУ ЗА ДРУМСКА 
МОТОРНА ВОЗИЛА 

1. У Одлуци о одређивању висине накнада ко-
је се плаћају за друмска моторна возила („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 32/61) тачка 7. мења се и гласи: 

„7. Не плаћају накнаду инвалиди који по по-
себним прописима имају право да користе повласти-
цу при увозу путничког аутомобила или мотоцикла, 
који им служи за личну употребу. 

Решење о ослобођењу од плаћала накнаде до-
носи, на писмени захтев инвалида, орган управе 
општинског народног одбора надлежан за послове 
финансија.* 

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављива-
ње у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се 
од 1. јануара 1962. године. 

Р. п. бр. 20 
14. фебруара 1962. године 

Београд 
Савезно извршно веће 

Секретар, Потпредседник, 
Вељко Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

78. 

На основу члана 70. став 1. тачка 5. Уредбе о ' 
трговинско] делатности и трговинском предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 49/59, 9/60, 
19/60, 13/61, 27/61 и 6/62), у сагласности са Секрета-
р у атом Савезног извршног већа за пољопривреду 
и шумарство, савезни Државни секретаријат за по-
слове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О УКЉУЧИВАЊУ УГОВОРА О ПРОИЗВОДЊИ 

И ИСПОРУЦИ ДУВАНА 
1'. Уговоре о производњи и испоруци дувана 

могу са индивидуални™ ггроизвођачима дувана за-
кључивао предузећа за обраду дувана, дувански 
комбинати, као и земљорадничке задруге ако оне 
врше откуп дувана. 

2. Предузећа за обраду дувана и дувански ком-
бинати могу закључивао уговоре о производњи 
и испоруци дувана на подручју на коме су преду-
зели потребне мере за заштиту дувана од биљних 
болести и штеточина. 

Потврду о томе да су предузете мере из става 1. 
ове тачке издаје орган управе среског народног 
одбора надлежан за послове заштите биља на чијем 
су подручју предузете те мере. Без ове потврде не 
може се закључити уговор о производњи и испо-
руци дувана. 

3. Земљорадничке задруге могу уговоре о про-
изводњи и испоруци дувана закључивао са инди-
видуалним произвођачима са "подручја одређених 
чл. 73. и 73а. Уредбе о трговинско} делатности и 
трговинским предузећима и радњама. 

4. Уговори о производњи и испоруци дувана за-
кључују се пре сађења дувана. 

Уговором о производњи и испоруци дувана 
утврђује се нарочито: површина и број струкова 
које је произвођач дувана дужан да засади, као и 
рок до кога мора бити завршено сађење дувана; 
број струкова дувана изнад уговореног броја који 
произвођач дувана може да засади, е тим да овај 
број не може бити већи од 10% од уговореног броја 
струкова дувана; количина дувана за испоруку и 
услови испоруке; цена по којој ће се вршити пре-
узимање дувана; обавезе произвођача дувана у по-
гледу обраде земљишта, неге усева и сузбијања бо-
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лести и штеточина на дувану; обавезе организације 
са којом је произвођач дувана закључио уговор у 
погледу давања средстава за репродукцију (семе, 
вештачко ђубриво, средства за заштиту и сл.), за 
сузбијање болести и штеточина на дувану и у по-
гледу пружања стручне и техничке помоћи око 
обраде земљишта, неге усева и др. 

Уговором о производњи и испоруци дувана могу 
се предвидети и други облици узајамне сарадње, 
као и пружање произвођачима дувана других по-
годности за унапређење производње дувана. 

5. На основу уговора о производњи и испоруци 
дувана организације из тачке 1. ове наредбе могу 
произвођачима дувана давати аванс без камате у 
средствима за ^продукцију и заштиту (вештачко 
ђубриво, средства за заштиту биља и др.), као и 
аванс у готовом новцу. 

Аванс у средствима за репродукцију и заштиту 
може износити до 40% од вредности уговорених ко-
личина дувана. Овај аванс може се давати произ-
вођачима дувана одмах по закључивању уговора о 
производњи и испоруци дувана. 

Аванс у готовом новцу може износити до 30% 
од вредности уговорених количина дувана. Овај 
аванс може се давати у две или више рата у пери-
оду од закључивања уговора о производњи и испо-
руци дувана до краја бербе дувана. 

6. Ради оцењивања количине дувана коју про-
извођач дувана треба да испоручи на основу уго-
вора о производњи и испоруци дувана, организа-
ција која је са њим закључила тај уговор може да 
врши проценување дувана у току вегетације ду-
вана. 

Проценување се врши у присуству произвођача 
дувана. Ако произвођач дувана није присутан, про-
ценување се може извршити и у његовом одсуству, 
ако је благовремено обавештен о времену кад ће се 
проценување вршити. 

Произвођач дувана дужан је да обезбеди не-
сметано вршење проценувања на свом земљишту. 

7. Даном ступања на снагу ове наредбе престају 
да важе: Наредба о одређивању услова под којима 
се може вршити контрахирање дувана („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/57, 48/57, 3/60 и 10/61), Наредба о 
одређивању подручја на којима ће поједина преду-
зећа за обраду дувана контрахирати дуван („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 29/57) и Наредба о одређи-
вању подручја на којима ће поједина предузећа за 
обраду дувана контрахтгоати дуван („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 13/58, 8/50, 33/59). 

8. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у ^Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 717 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

дуван рода 1962. године по ценама које не могу 
бити ниже од: 
А. За македонски ароматични тип дувана: 

79. 

На основу чла(на 70. став 1. тачка 6. и став 2. 
Уредбе о трговинској делатности и трговинском 
предузећима и радњама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 49/59, 9/60, 19/60, 13/61, 27/61 и 6/62>, у сагласно-
сти са савезним Државним секретариј атом за по-
слове финансија и Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за пољопривреду и шумарство, савезни 
Државни секретаријат за послове робног промета 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О МИНИМАЛНИМ ОТКУПНИМ ЦЕНАМА ДУВА-

НА РОДА 1962. ГОДИНЕ 
1. Предузећа за обраду дувана и дувански ком-

бинати куповаће од индивидуалних произвођача 

1) Сорта „Јака" и „Џебел" 
Класа I 

» И 
„ Ша 
„ III6 
„ IVa 
и IV6 
„ V 
» VI 

Буђави дуван 
2) Сорта „Прилеп" 

Класа I 
II 
Ша 
III6 
IVa 
IV6 
V 
VI 

Буђави дуван 

Дин/кг 
2.750 
2.125 
1.625 
1.250 

950 
650 
375 
150 
50 

2.250 
1.750 
1.250 

990 
725 
510 
315 
125 
50 

Б. За македонски допунски тип дувана: 
1) Сорта „Јака" и „Џебел" 

Класа I 
„ И 
„ HI 
» IV 
» V 
» VI 

Буђави дуван 
2) Сорта „Прилеп" 

Класа I 
„ И 
„ III 
» IV 
» V 

VI 
Буђави дуван 
3) Сорта „Бајина Башта" 

Класа I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Буђави дуван 
В. За тип дувана „Отља": 

Класа I 
» И 
„ Ша 
„ Шб 
„ IVa 
* IV6 
„ Va 
„ V6 
» VI 

Буђави дуван 
Г. За тип дувана „Просечан": 

Класа I 
„ И 
„ III 
„ IV 
» V 
» VI 

Буђави дуван 
Д. За херцеговачки тип дувана (Сорта 

„Равњак"): 
Класа 1а 1.160 

„ 16 960 
„ Па 825 

Дин/кг 
1.000 

810 
550 
340 
200 
100 
50 

605 
500 
375 
250 
125 
100 
50 

1.060 
810 
550 
375 
190 
100 
50 

1.060 
840 
650 
525 
415 
ЗОО 
210 
125 
100 
50 

690 
550 
410 
275 
140 
100 
50 
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Дин./кг 
» Иб 690 
„ Ша 575 
„ HI6 460 
„ IVa то 
„ IV6 315 
„ Va 240 
* V6 160 
„ VI 100 

Буђави дуван 50 
За босански тип дувана (сорта 
„Равњак"): 

Класа I 660 
„ И 510 
» Ш 360 
* IV 240 
* V 150 
„ VI 90 

Буђави дуван 50 
За војвођане™ тип дувана (сорте 
„Нова Црња", „Сегединска ружа" и 
„Зрењанин"): 

Класа I 290 
» И 250 
и III 210 
„ IV 160 
„ V 125 
„ VI 90 

Буђави дуван 40 
За тип дувана „Подравка": 

Класа I 3*0 
„ II ЗОО 
„ III 250 
„ IV 190 
„ v 140 
„ VI 90 

Буђави дуван 50 
За тип дувана „Светла Вирџинија": 

Класа I 790 
„ И 560 
„ III 400 
„ IV 260 
„ V 160 
„ VI 90 

Б у ^ в и дуван 50 
За истарски тип дувана: 
1) Суви дуван 

Класа I 1.790 
,» И 1.375 
„ Ша 975 
„ ите 790 
„ IVa 600 
„ IV6 425 
„ V 250 
„ VI ИО 

Буђави дуван 50 
2) ^Зелени дуван 

I пуна кондиција 60 
1. степен оштећења 50 
2. степен оштећења 25 
3. степен оштећења 12 

II пуна кондиција 45 
1. степен оштећења 30 
2. степен оштећења 12 
3. степен оштећења 10 

III п^ра кондиција 30 
1. степен оштећења 15 
2. степен оштећења 10 
3, степен оштећења 5 
Одредбе става 1. ове тачне односе се и на 

земљорадничке задруге ако оне врше откуп дувана. 
2. Поред цене за преузети дуван, предузећа, 

комбинати и задруге из тачке 1. ове наредбе дуж-

ни су индивидуалним произвођачима дувана на-
кнадити и посебан износ на име стварних трошко-
ва које су ови произвођачи имали у вези са зашти-
том дувана од биљних болести и штеточина. 

3. Цене из тачке 1. ове наредбе важе франко 
вагон или магацин откупне станице, по избору 
купца. 

За дуване у балама (чекињама) који представ-
љају мешавину две суседне класе, важе минималне 
откупне цене за нижу класу. 

Ако дувани у балама представљају мешавину 
више класа, вештачењем се утврђује средња класа 
и за такве дуване важе минималне откупне цене 
за прву нижу класу од утврђене средње класе. 

За дуване у нискама (нескалупљене) важе ми-
нималне откупне цене које су за 15% ниже од це-
не прописане у тачки 1. ове наредбе за исти тип, 
сорту и класу дувана. Ако предузећа, комбинати 
или задруге из тачке 1. ове наредбе не желе да 
преузимају дуван у нискама, морају то унапред 
предвидети у уговору о производњи и испоруци 
дувана са произвођачима дувана. 

За неуобичајено влажне дуване, поред тога 
што се одбија вештачењем утврђена сувишна влага, 
важе минималне откупне цене за једну класу ниже, 
а за дуване VI класе важе минималне откупне цене 
за буђав дуван. 

Дуванска ситњавина и дувански отпаци преу-
зимају се без накнаде, а признају се у раздужењу 
само ако потичу од матичног листа. 

Ако у дувану има буђавог дувана, количина 
овог дувана утврђује се вештачењем и за њу важе 
минималне откупне цене за буђав дуван. 

Ако су песак, земља или други страни предме-
ти помешани са дуваном, њихова тежина утврђе-
на вештачењем одбија се од тежине дувана. 

За дуване типова из тачке 1. ове наредбе чија 
куповина није уговорена, важе минималне откуп-
не цене за једну класу ниже од цена које важе 
за односни тип дувана. 

За дуване који нису предвиђени тачком 1. ове 
наредбе важе минималне откупне цене за VI кла-
су војвођанског типа дувана, ако су здрави и упо-
требливи за прераду, а ако нису здрави ни упо-
требливи за прераду — преузимају се без накнаде. 

4. Предузећа, комбинати и задруге из тачке 1. 
ове наредбе приликом преузимања дувана ду^ни 
су придржавам се Мерила за класификацију дувана, 
која су саставни део Наредбе о откупним ценама 
дувана рода 1961. године („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 10/61, 27/61 и 42/61), а обтављени су у Додатку 
„Службеног листа ФНРЈ", бр. 27/61. 

5. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 718/1 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове кобног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

80. 
На основу члана 17. ст. Г. и 2, члана 19. став 2. 

и члана 21. став 3. Закона о мерним јединицама и 
мерилима („Службени лист ФНРЈ", бр. 45/61), у са-
гласности са секретари јатима Савезног извршног 
већа за индустрију, за народно здравље и за рад, 
савезни Државни секретаријат за послове робног 
промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ОДРЕЂИВАЊУ МЕРИЛА КОЈА* ПОДЛЕЖЕ 

ОБАВЕЗНОМ ПРЕГЛЕДУ 
1. Обавезном прегледу ради утврђивања њихове 

и спр авио сти подлеже: 

/ 
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1) мерила за дужину; 
2) мерила за површину; 
3) мерила за запремину; 
4) цистерне, резервоари, транспортни судови, 

бурад и стаклени балони; 
5) бокали, боце и чаше који се употребљава ју у 

угоститељству и трговини за продају алкохолних и 
безалкохолних пића, млека и течних млечних про-
извода; 

6) таксаметри; 
7) ваге (обичне, прецизне, за бројање, паковање, 

пуњење, пражњење и др.); 
8) мерила за утврђивање квалитета житарица; 
9) ареометри; 

10) манометри који се употребљавају у служби 
техничке заштите; 

11) плиномери; 
12) водомери; 
13) струјомер™, мерни трансформатори и редук-

тори; 
14) тегови (обични, прецизни и аналитички); 
15) термометри за индустрију од 10°С до 200°С; 
16) термометри и манометри који чине саставни 

део медицинских апарата, а употребљава ју се у 
здравственој служби; 

17) нормале и уређаји који се као основна ме-
рила употребљавају у процесу, производње односно 
у радионицама за оправку мерила, и то: уређаји за 
испитивање вага и тегова, плиномера, водомера, 
отруј омера. мерних трансформатора, таксам етара, 
справа за мерење течности, угоститељских судова, 
буради и балона. 

Мерила из става 1. под 4 ове тачке не подлеже 
обавезном прегледу кад служе као стоваришни су-
дови. 

2. Мерни инструменти који се употребљавају у 
научне односно истраживачке сврхе и мерни ин-
струменти који се употребљава ју за геодетска ме-
рења, не подлеже обавезном прегледу. 

3. Од повременог прегледа у смислу члана 19. 
став 2. Закона о мерним јединицама и мерилима 
изузимају се мерила за запремину израђена од ста-
кла (балони, боце. чаше и др.) и аналитички тегови. 

4. Изузетно од одредбе члана 21. став 2. Закона 
о мерним јединицама и мерилима, о повременим 
прегледима плиномера, водомера, струјомера, мерних 
трансформатора и редуктора старају се привредне 
организације које продају плин, воду или електрич-
ну енергију. * 

5. У случају сумње да ли поједина мерила од-
носно мерни инструменти подлеже обавезном пре-
гледу у смислу Закона о мерним јединицама и ме-
рилима, објашњење о томе даје Управа за мере и 
драгоцене метале. 

6. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 86 
i3. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

81. 
На основу члана 32. Закона о мерним једини-

цама и мерилима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/61), у сагласност са савезним Државним секре-
тари јатом за послове финансија, савезни Државни 
секретаријат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ТАРИФИ ЗА НАПЛАТУ ЖИГОВИНЕ И ДРУГИХ 
НАКНАДА ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТИ-

ВАЊЕ МЕРИЛА 
1. За први и повремене прегледе мерила, за тип-

ско испитивање мерила и за остале послове у вези 

са овим прегледима и испитивање^ наплаћује се 
жиговина и друге накнаде према Тарифи за наплату 
жиговине и других накнада за преглед и типско 
испитивање мерила (у даљем тексту: Тарифа), која 
је одштампана уз ову наредбу и чини њен саставни 
део. 

2. Жиговина и друге накнаде наплаћују се за 
сваки преглед и типско испитивање мерила, без 
обзира да ли ће мерило бити жигосано или не. 

3. Жиговина се не наплаћује: 
1) ако се мерило приликом прегледа односно 

жигосања разбије, оштети или на други начин оне-
способи тако да више не испуњава услове прописане 
за исправна мерила те врсте; 

2) за жигосање нових мерила која се држе при-
премљена ради стављања у промет односно ради 
употребе, на којима је истекао рок важења жига. 

4. Жиговина и друге накнаде наплаћују се од 
странака пре извршеног прегледа односно типског 
испитивања мерила. 

Изузетно од одредбе става 1. ове тачке за пре-
глед односно испитивање цистерни, -резервоара, тан-
кова, обичних буради и пивских буради преко ЗОО 
литара запремине жиговина се наплаћује после из-
вршеног прегледа односно испитивања, а пре жи-
госања. 

Жиговину и друге накнаде странка уплаћује на 
текући рачун Управе за мере и драгоцене метале. 

Изузетно од одредбе става 3. ове тачке, службе-
ници који су извршили контролу могу жиговину и 
друге накнаде примити у готовом новцу ако се бан-
ка или пошта не налазе у близини места у коме су 
ти службеници извршили преглед мерила. 

5. Ако се преглед односно типско испитивање 
мерила на захтев странке врши ван службених 
(сталних или привремених) просторија органа кон-
троле, странка је дужна по важећим прописима 
накнадити трошкове и дневнице за излазак службе-
ника на лице места. 

6. Даном ступања на снагу ове наредбе престају 
да важе: Решење о Тарифи за наплату жиговине 
за мерила и драгоцене метале („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 53/53), Решење о изменама и допунама 
Тарифе за наплату жиговине за мерила и драгоцене 
метале („Службени лист ФНРЈ", бр. 2/56) и Наредба 
о изменама и допунама Тарифе за наплату жиго-
вине за мерила и драгоцене метале („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 52/57 и 13/60), уколико се односе на ме-
рила. 

7. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се од 15. марта 1962. године. 

Бр. 532/1 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног промета, 
Марјан Брецел>, с. р. 

/ 

Т А Р И Ф А 
ЗА НАПЛАТУ ЖИГОВИНЕ И ДРУГИХ НАКНАДА 
ЗА ПРЕГЛЕД И ТИПСКО ИСПИТИВАЊЕ МЕРИЛА 

Део I — Жиговина за преглед н типско испитивање 
мерила „ 

Tap. бр. 1 
Мерила за дужину: Динара 

1) до 1 метра — — — — •— — ;— 80 
2) преко 1 до 5 метара — — — — — ЗОО 
3) преко 5 до 20 метара — — — — 600 
4) преко 20 метара —» — — — — 1.500 
За прецизна мерида наплаћује се тро-
струки износ из предњих тар. ставова. 
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Tap. бр. 2 
Динара 

Справа за деблнину: 
1) до 1 метра — — — — — — — 150 
2) преко 1 метра — — — — — — ЗОО 
За дрецизна мерила наплаћује се тро-
струки износ из предњих тар. ставова. 

Tap. бр. 3 

Справе за мерење дужине — — — — 3.000 

Tap. бр. 4 
Справе за мерење површине — — — 6.000 
Оквири за мерење дрва: 
1) до 2 квадратна метра — — — — 200 
2) преко 2 квадратна метра — — — ЗОО 

Tap. бр. 5 
Обична мерила за мерење течних и сип-
ких материја: 
1) до 1 литра — — — — — — — 30 
2) од 2 до 5 литара — — — — — 100 
3) од 10 до 50 литара — — — — — ЗОО 
4) од 1 хектолитра — — — — — — 500 
5) преко 1 хектолитра — — — — — 1.000 

Tap. бр. 6 
Стаклени балони: 
1) до 6 литара — — — — — — — 80 
2) преко 6 до И литара — — — — 150 
3) преко И литара — — — — — 250 

Tap. бр. 7 
Каце за комину: 

за сваки хектолитар запремине — — 80 

Tap. бр. 8 
Канте за млеко: 
1) до 5 литара — — — — — — 100 
2) преко 5 до 10 литара — — — — 200 
3) преко 10 литара — — — — — ЗОО 

Tap. бр. 9 
Справе за мерење млека: 
1) до 5 литара — — — — — — — 500 
2) преко 5 до 10 литара — — — — 800 
3) за сваких даљих започетих 10 литара 

још по — — — — — — — — 100 

Tap. бр. "10 
Справе за мерење течности: 
а) оправе за мерење течности, са судовима 

за мерење, према укупној запремини тих 
судова, и то: 
1) до 2 литра — — — — — — — ЗОО 
2) преко 2 до 5 литара — — — — — 500 
3) преко 5 до 50 литара — — — — 800 
4) преко 50 литара — — — — — — 1.500 

б) справе за мерење течности, са механич-
ким направама за мерење пропустливо-
с т у једној минути: 
1) до 30 литара — — — — — — 1.500 
2) преко 30 до 150 литара — — — — 3.000 
3) преко 150 литара — — — — — 5.000 

в) справе са механичким направама за ме-
лење мешавина течних горива, по справи 6.000 

Tap. бр. И 
Динара 

Цистерне (резервоари, танкови): 
а) ако се запремина одређује мокрим путем: 

1) до 5000 литара запремине, за сваких 
100 литара запремине — за цистерне 
без поделе, по — — — — — — 30 

2) до 5000 литара запремине, за сваких 
100 литара запремине — за цистерне 
са поделом, по — — — — — — 100 

Остатак мањи од 100 литара рачуна се 
као пуних ШО литара; 

3) за цистерне преко 5000 литара запре-
мине износ жиговине наплаћује се 
према утрошеном радном времену на 
испитивању, рачунајући за сваки за-
почети радни дан за једној службе-
ника по — — — — — — — — 4.000 

б) ако се запремина одређује сувим (гео-
метријским) путем, по радном часу по 
службенику — — — — — — — 1.000 

Tap. бр. 12 
Угоститељски судови: 

боце и чаше за точење алкохолних пића, 
млека и других пића — — — — 3 

Tap. бр. 13 
Бурад: 

1) бурад обична или за пиво, до 2000 ли-
тара запремине, за сваких 100 литара 
запремине по — — — — — — 80 

2) за сваких даљих 100 литара запре-
мине преко 2000 литара, још по — 30 

Остатак мањи од 100 литара рачуна се 
као пуних 100 литара. 

Tap. бр. 14 
Таксаметри — — — — — — — 1.000 

Tap. бр. 15 
Ваге: 
а) ваге попречнице са једнаким крацима, 

ваге са зделицама одозго, кантари брзаци 
и мостне ваге: 
1) до 20 килограма — — — — — — 200 
2) преко 20 до 100 килограма — — — ЗОО 
3) преко 100 до 200 килограма — — — 500 
4) преко 200 до 500 килограма — — — 800 
5) преко 500 до 1000 килограма — — — 1.000 
6) преко 1000 до 5000 килограма — — 2.500 
7) преко 5000 до 10000 килограма — — 5.000 
8) преко 10000 до 20000 килограма — 10.000 
9) преко 20000 до 50000 килограма — 20.000 

10) преко 50000 килограма, за сваких за-
почетих 10000 килограма још по — 5.000 

б) за преглед нагибних вага и вага са на-
гибном направом до 5000 килограма на-
плаћује се двоструки износ жиговине из 
одредбе под а), а за те ваге преко 5000 
килограма, поред износа из одредбе под 
а), још по — — — — — — — — 3.000 

. За преглед прецизних вага наплаћује се 
двоструки износ жиговине из одредбе 
под а); 

в) за преглед вага за специјалне сврхе, са 
аутоматском направом за мерење једна-
ких количина (аутоматске вате за ме-
рење кабастих, зрнаетих и сипких ма-
терија, као што су: жито, брашно, сирови 
шећер, цемент, шљунак итд.), а којима 
се мери само једна врста материјала: 
1) до 50 килограма — — — — — 3.000 
2) преко 50 килограма — — — — — 5 000 
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Динара 
За преглед вага из одредбе под в) овог 

тар. броја којима се мери више врста 
материјала наплаћује се за сваку да-
љу врсту материјала за 50®/о већа жи-
говина од утврђене жиговине за ваге 
којима се мери само једна врста ма-
теријала; 

г) ваге на транспортно} траци — — — 20.000 
д) аналитичке ваге — — — — — — 2.000 
ђ) мерне полуге мостних вага — — — 1.000 

Tap. бр. 16 
Справе за одређивање хектолитарске 

тежине жита — — — — — — 1.000 

Tap. бр. 17 
Ареометри: 

1) алкохолметри без термометра — — 400 
2) алкохолметри са термометром — — 500 
3) остале врсте ареометара — — — 506 

Tap. бр. 18 
Манометри: 

1) обични до 10 kp/cm2 — — — — — 200 
2) обични преко 10 kp/cm2 до 100 kp/cm2 400 
3) обични преко 100 kp/cm2 — — — 600 
За прецизне манометре наплаћује се тро-

струки износ жиговине из предњих 
тар. ставова. 

Tap. бр. 19 
Плиномери: 

1) плином ери пропустливост до 0,5 m8/h 250 
2) плиномери пропустљивости преко 0,5 

до 4 m8/h — — — — — — — 800 
3) пличомери пропустливост преко 4 

до 15 m3/h — — — — — — — 1.500 
4) плиномери пропустљивости преко 15 

до 100 m3/h — — — — — — — 3.000 
5) штт/гномери пропустљивости преко 100 

mVh — — — — — — — — — 5.000 

Tap. бр. 20 
Водомери: 

1) водомери пропустливост до 20 m8/h 250 
2) водомери пропустљивссти преко 20 до 

100 m3/h — — — — — — — — 800 
8) водомери пропустливост преко 100 

до 1000 mVh — — — — — _ 1.500 
4) водомери ггропз7Стљивости преко 1000 

до 10000 m3/h — — — — — — 5.000 
5) водомери пропустљивости преко 10000 

rrrVh — — — — — — — — _ 8.000 
За комбиноване воцомере наплаћује се 

жт*говика која одговара збиру жиго-
вина за сваку поједину пропуст-
ливост. 

Tap. бр. 21 
Уређаји за испитивање водомера, плино-

мера, буради итд., са уређајем са 
котлом: 

1) до 100 литара — — — — — — 2.000 
2) преко 100 до 600 литара — — — — 4.000 
3) преко 600 до 1000 литара — — — 10.000 
4) преко 1000 литара, за сваких пуних 

или започетих 100 литара, још по — 500 

Tap. бр. 22 
Динара 

Уређаји за испитивање угоститељских 
судова — — — — — — — — 5.000 

Tap. бр. 23 
Електрични инструменти: 
а) етрујомери: 

1) струјомери оа једним мерним елемен-
том — — — — — — — — — " 250 

2) струјомери са више мерних елемената 700 
б) ватметри — — — — — — — — 3.000 
в) мерни трансформатори струје за један 

опсег мерења: 
1) до 500 А — — — — — — — — 2.000 
2) преко 500 А — — — — — — — 3.000 
За сваки даљи опсег мерења, још по — 1.000 

г) мерни трансформатори напона за један 
опсег мерења: 

1) за погонске напоне до 10 kV — — — 2.000 
2) за погонске напоне преко 10 до 30 kV 3.000 
3) за погонске напоне преко 30 до 100 kV 5.ООО 
4) за погонске напоне преко 100 kV — 10.000 
За сваки даљи опсег мерења, још по — 1.000 

Tap. бр. 24 
Уређаји за испитивање струјомера: 

1) са једним мерним елементом — — 5.000 
2) са више мерних елемената — — — 15.000 

Tap. бр. 25 
Тегови: 
а) обични тегови: 

1) од 1 до 500 грама — — — — — 10 
2) од 1 до 5 килограма — — — — — 20 
3) од 10 до 50 килограма — — — — 100 

б) прецизни тегови: 
1) од 1 до 500 милиграма — — — — 30 
2) од 1 грама до 20 килограма — дво-

струки износ из предњих тар. ставова. 
За каратне тегове наплаћује се жиговине 

као за прецизне тегове; 
в) аналитички тегови: 

1) класе F — — — — — — — 50 
2) класе V — — — — — — — — 100 
Жиговина за преглед специјалних те-

гова, као и тара тегова, које подносе 
на преглед произвођачи вага и тегова, 
иста је као и за обичне тегове. 

Tap. бр. 26 
За остала мерила која нису наведена у 

тар. бр. 1 до 25. зависно од сложености 
мерила и врсте употребљено опреме, 
које цени Управа за мере и драгоцене 
метале, наплаћује се по радном часу од 1.000 

до 2.000 

Tap. бр. 27 

За типско испитивање мерила — — — 10.000 

Tap. бр. 28 
За допунско типско испитивање мерила 2.000 
Под допунским типским испитивањем 

мерила у смислу ове Тарифе, подра-
зумева се накнадно испитивање на 
новом мерилу на коме су извршене 
извесне измене или допуне које не 
мењају првобитне карактеристике 
мерила. 
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Опште напомене уз део I Тарифе 
1. Ако се преглед мерила врши у пословним 

просторијама привредне организације која произ-
води односно оправдаа и преправља мерила, а она 
је у свему испунила услове из члана 23. став 3. За-
кона о мерним јединицама и мерилима, жиговина 
се смањује: 

1) за 20°/о — за преглед мерила наведених у 
тар. бр. 1 до 9, 12, 13, 15 до 18, 23 под а) и 
тар. бр. 25; 

2) за 40°/о — за преглед мерила наведених у 
тар. бр. 19 и 20; 

3) за 50°/о — за преглед мерила наведених у 
тар. бр. 23 под в) и г). 

2. Ако се преглед мерила из тар. бр. 1 до 28 
врши на захтев имаоца мерила, а није у питању 
обавезни први или повремени прегледи, за те пре-
гледе наплаћује се половина одговарајућег износа 
жиговине прописаног у тим тар. бројевима. 

Део II — Друге накнаде за послове у вези 
са прегледом и типским испити-
вашем мерила 

Динара 
Tap. бр. 29 

За коришћење нормалних тегова (тара те-
гова) органа контроле: 
1) за прва три дана, по килограму и запо-

четом дану — — — — — — — — 1 
2) за сваки даљи започети дан, по килогра-

му и започетом дану — — — — — 2 
Ову накнаду плаћају произвођачи и они који 

справљају и преправља ју мерила, а који су 
дужни обезбедити органу контроле опрему 
за вршење прегледа, и то само за време 
које се не урачунава у службени рад органа 
контроле. 

У време службеног рада урачунава се онолико 
целих односно започетих дана колико траје 
преглед мерила и по један дан пре и после 
тог прегледа. 

Tap. бр. 30 
Јустирање специјалних тегова које употреб-

љава ју произвођачи и они који оправљају 
и преправља ју ваге и тегове — — — — 50 

Tap. бр. 31 
Јустирање аналитичких тегова: 

1) класе F — — — — _ _ _ _ _ — 100 
2) класе V — — — — — — — — — 200 

Tap. бр. 32 
Превоз опреме за вршење прегледа мерила 

возилом органа контроле: 
1) за удаљеност до 10 км — — — — — 800 
2) за сваки даљи километар, још по — — 80 

Tap. бр. 33 
Лежарина: 

1) за вату, за дан — — — — — — — 10 
2) за струјомер, за дан, — — — — — 10 
3) за буре хектолитарске запремине, за дан 5 

Остатак мањи од хектолитра рачуна се као 
цео хектолитар. 

82. 

На основу тачке 4. Одлуке о одређивању висине 
накнаде за путеве на цену бензина и плинског уља 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 51/61), у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе, савезни Државни секретаријат за по-
слове финансија прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ВИ-

СИНЕ НАКНАДЕ ЗА ПУТЕВЕ НА ЦЕНУ 
БЕНЗИНА И ПЛИНСКОГ УЉА 

1. Накнада за путеве одређена Одлуком о од-
ређивању висине накнаде за путеве на цену бензина 
и плинског уља (у даљем тексту: Одлука) плаћа се 
на све врсте моторног бензина од 70 до 84 октана 
и на плинска уља (дизел-гориво) Д1, Д2, ДЗ и Д4. 

2. Накнада за путеве наплаћује се приликом 
продаје бензина и плинског у*ља крајњем потро-
шачу. 

Накнаду за путеве наплаћују бензинске пумпне 
станице, продавнице, радње и друге привредне ор-
ганизације које се баве прометом бензина и плин-
ског уља на мало, привредне организације које ое 
баве прометом бензина и плинског уља на велико 
и привредне организације које производе бензин и 
плинско уље, ако бензин и плинско уље продају 
непосредно крајњем потрошачу (у даљем тексту: 
продавци). 

3. Накнада за путеве из тачке 1. ОЕОГ упутства 
не улази у укупан приход продавца нити му се ура-
чунава у основицу за порез на промет по Делу I 
и Делу II Тарифе пореза на промет („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 19/61, 27/61. 31/61. 45/61 и 6/62). 

4. Продавци су дужни сваког месеца обрачунати 
накнаду за путеве и утврђени износ уплатити нај-
доцније до 20-тог у наредном месецу на посебан 
пролазни рачун предузећа за путеве на чијем је 
подручју остварена продаја крајњем потрошачу. 

Седишта предузећа за путеве која имају про-
лазни рачун, њихова подручја, банке код којих се 
воде пролазни рачуни и бројеви пролазних рачуна 
одређени су у Списку предузећа за путеве која има-
ју пролазни рачун, који је одштампан уз ово упут-
ство и чини његов саставни део. 

5. Као место продаје бензина и плинског уља 
крајњем потрошачу сматра се: 

1) у продаји на мало — место у коме се налази 
бензинска пумпна станица, продавница, радња и 
друга привредна организација која се бави проме-
том бензина и плинског уља на мало; 

2) у продаји на велико — место у коме се на-
лази седиште крајњег потрошача^ Ако је привредна 
организација бензин или плинско уље набавила за 
свој погон, економску јединицу или другу јединицу 
чије се седиште налази ван седишта привредне ор-
ганизације и на подручју другог предузећа за пу-
теве које има пролазни рачун, као место продаје 
бензина или плинског уља крајњем потрошачу сма-
тра се седиште погона, економске јединице или дру-
ге јединице. У овом случају привредна организа-
ција дужна је продавцу дати податке о седишту 
крајњег потрошача. 

6. Предузећа поморске и унутрашње пловидбе и 
железничка транспортна предузећа имају право да 
користе повластице из тачке 2. став 2. Одлуке кад 
бензин и плинско ул>е набављају за потребе помор-
ског, речног односно железничког саобраћаја у про-
даји на велико. 

Предузећа из става 1. ове тачке дужна су про-
давцу дати писмену изјаву да ће наручене количине 
бензина или плинског уља искључиво користити за 
потребе поморског, речног односно железничког сао-
браћаја, ** 
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На основу дате изјаве, продавац ће у фактури 
одобрити износ накнаде односно накнаду неће по-
себно обрачунати и наплатити, и у фактуру ће уне-
ти клаузулу да је бензин или плинско уље продато 
без обрачунавања накнаде за путеве сходно тачки 2. 
став 2. Одлуке. Изјаву предузећа из става 1. ове 
тачке продавац ће приложити копији фактуре као 
правдајући документ за одобрени износ накнаде. 
Једну копију фактуре продавац ће доставити пре-
дузећу за путеве које има пролазни рачун, на чијем 
се подручју налази седиште предузећа из става 1. 
ове тачке. 

7. Предузеће за путеве које има пролазни рачун 
пренеће средства од накнаде за путеве са пролазног 
рачуна на жиро-рачун корисника те накнаде на 
свом подручју, најдоцније до 30-ог у месецу за про-
текли месец. 

Ако се на одређеном подручју налази више пре-
дузећа за путеве, као и других привредних органи-
зација или установа којима је поверено одржавање, 
реконструкција и изградња јавних путева или ако 
одржавање, реконструкцију и изградњу јавних пу-
тева врши општински народни одбор преко свог 
органа, средства од накнаде за путеве распоредиће 
се и пренети на та предузећа за путеве, друге при-
вредне организације, установе или органе, у изно-
сима који се утврђују према мерилима одређеним 
републичким прописом донетим на основу члана 22. 
став 3. Закона о предузећима за путеве („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 27/61). 

8. Предузеће за путеве које има пролазни рачун, 
може средства од накнаде за путеве пренети са про-
лазног рачуна на свој жиро-рачун само по прет-
ходном измирењу обавеза према осталим корисни-
цима ових средстава у смислу тачке 7. овог упут-
ства. 

9. Ако банка обустави коришћење средстава на 
жиро-рачуну продавца сходно члану 37. Правил-
ника о периодичним обрачунима привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/61), она 
неће обуставити коришћење средстава на жиро-
рачуну продавца за уплату накнаде за путеве на 
пролазне рачуне предузећа за путеве. 

10. Пролазни рачуни и жиро-рачуни' предузећа 
»а путеве водиће се, по правилу, код Народне банке 
са седиштем означеним у Списку предузећа за пу-
теве која имају пролазни рачун. 

11. Техничка упутства за примену овог упутства 
доноси, по потреби. Народна банка. 

12. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 12-3118/1 
2. фебруара 1962. године 

Београд 
Државни секретар. 

за послове финансија, 
Никола Минчев, е. p. 

С П И С А К 
ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПУТЕВЕ КОЈА ИМАЈУ 

ПРОЛАЗНИ РАЧУН 
У овом списку дати су подаци о седиштима пре-

дузећа за путеве која имају пролазни рачун и о 
подручјима тих предузећа, као и бројеви пролазних 
рачуна, и то по републикама: 

SVAEHA^^V- П°ДРУЧЈЕ предузећа Број пролазног ра-
Ѕ теве I и II з а путеве (репу- чуна предузећа за 

Dana (опио оно блика, срез и путеве код Народне 
| | 1РПиШр°еда? општина) O n e 

1 Београд 

Народна Репу-
блика Србија: 

општине: 
Азања 

2 Ваљево 

3 Врање 

4 Зајечар 

Аранђеловац 
Барајево 
Београд (град) 
Велика Плана 
Гроцка 
Земун 
Колари 
Лазаревац 
Лајковац (део)1) 
Љиг 
Мала Крсна 
Младеновац 
Обреновац 
Рудник 
Сараорци 
Смедеревска 

Паланка 
Смедерево 
Сопот 
Страгари (део)2) 
Сурчин 
Топола 
општине: 
Ваљево 
Владимирци 
Волујац 
Каменица 
Коцељево 
Крупањ 
Лајковац (део)8) 
Лозница 
Љубовија 
Мали Зворник 
Мионица 
Осечина 
Прњавор 
Уб 
Шабац 
општине: 
1^ојник 
Босиљград 
Брестовац 
Бујановац 
Владичин Хан 
Власе 
Власина—Окру-

глица 
Власотинце 
Врање 
Врањска Бања 
Вучје 
Грделица 
Лебане 
Лесковац 
Медвеђа 
Прешево 
Сурдулица 
Трговиште 
Црна Трава 
општине: 
Бољевац 
Бор 
Брза Паланка 
Доњи Милановац 
Зајечар 
Јабуковац 
Кална 
Кладово 

Ваљево 
104-11-629 

Врање 
121-11-629 

Зајечар 
123-11-629 

Београд 
101-17-620 

Део општине Лајковац не улази у ово подручје, 
и то: Бајевац и Степанце. 

«) Део општине Страгари, и то: Војковци, Горња Ша-
торима, Гуришевци, Доња Трешњевица, Доња Шаторња, 
Јарменовци и Манојловци. 

») Само део општине Лајковац, и то: Бачевац и Сте-
пање. 

* 
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5 Крагујевац 

6 Ниш 

7 Нови Пазар 

8 Пожаревац 

Књажевац 
Мишићево 
Неготин 
Салаш 
општине: 
Александровац 
Баточина 
Белушић 
Брус 
Бунар 
Варварин 
Велика Дренова 
Велики Купци 
Велики Шиље-

говац 
Витановац 
Врњачка Бања 
Деспотовац 
Кнић 
Крагујевац 
Крушевац 
Параћин 
Поповац 
Ражањ 
Рача 
Рековац 
Ресавица 
Светозарево 
Свилајнац 
Стра гари (део)4) 
Трстеник 
Ћићевац 
Ћуприја 

општине: 
Алексинац 
Бабушница 
Бела Паланка 
Блаце 
Гаџин Хан 
Димитровград 
Дољевац 
Житковац 
Житни Поток 
Житорађа 
Куршумлија 
Мерошина 
Ниш 
Пирот 
Прокупље 
Сврљиг 
Соко Бања 
општине: 
Крал>ево 
Нови Пазар 
Рашка * 
Сјеница 
Ушће 

општине: 
Велико Градиште 
Велико Лаоле 
Голубац 
Жабари 
Жагубица 
Крепољин 
Кучево 
Мајданпек 
Мало Црниче 
Петровац 
Пожаревац 

9 Титово 
Ужице 

Крагујевац 
114-11-629 

Ниш 
117-11-629 

Нови Пазар 
107-12-629 

Пожаревац 
112-11-629 

10 Зрењанин 

11 Нови Сад 

12 Панчево 

13 Рума 

14 Сомбор 

15 Суботица 

16 Приштина 

4) Део општине Страгари не улази у ово подручје, 
и то: Војковци, Горња Шаторња, Гуришевци, Доња Тре-
шњевица, Доња Шаторња, Јарменовци и Манојловци. 

17 Вараждин 

18 Госпић 

19 Дубровник 

20 Загреб 

21 Карловац 

22 Осијек 

23 Пула 

24 Ријека 

општине: 
Ариље 
Бајина Башта 
Косјерић 
Кремна 
Нова Варош 
Пожега 
Прибој 
Пријепоље 
Титово Ужице 
Чајетина 
Г О Р Њ И Милано-

ва^ 
Туча 
Девићи 
Заблаће 
Ивањица 
Лучани 
Мрчај евци 
Прањани 
Чачак 
срез Зрењанин 

срез Нови Сад 

срез Панчево 

срез Сремска 
Митровица 

срез Сомбор 

срез Суботица 
цела териториЈа 
Аутономне Ко-

совско-Мето« 
хи јеке Области 

Народна Репуб-
лика Хрватска: 

срезови: 
Вараждин 
Копривница 
Чаковец 

срез Госпић 

срез Дубровник 

срезови: 
Бјеловар 
Загреб (град) 
Крапина 
Крижевци 
Кутина 
ерезови: 
Карловац 
Отулин 
срезови: 
Винковци 
Вировитица 
Нашице 
Осијек 

Титово Ужице 
105-11-629 

срез Пула 

срез Ријека 

Зрењанин 
161-11-629 
Нови Сад 
151-11-629 
Панчево 

163-11-629 
Рума 

152-12-629 
Сомбор 

155-11-629 
Суботица 
156-11-629 
Приштина 
181-11-629 

Вараждин 
401-11-629 

Госпић 
413-11-629 
Дубровник 
438-11-629 

Загреб 
400-15-629 

Карловац 
411-11-629 

Осијек 
423-11-629 

Пула 
432-11-629 

Ријека 
433-11-629 

# 
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25 Славонски 
Брод 

26 Сисак 

27 Сплит 

28 Шибеник 

39 

срезови: 
Дарувар 
Нова Градишка 
Славонска 

Пожега 
Славонски Брод 
срез Сисак 

срезови: 
Сплит 
Макарска 
срезови: 
Задар 
Шибеник 

Славонски Брод 
416-11-629 

Сисак 
405-11-629 

Сплит 
436-11-629 

Шибеник 
435-11-629 

29 Титоград 

30 Горица 

31 Копар 

32 Кран. 

33 Љубљана 

34 Марибор 

35 Ново Место 

36 Цеље 

37 Битољ 

38 Скопље 

Народна Репуб-
лика Црна Гора: 
Цела територија 
Народне Репуб-
лике Црне Горе 

Народна Репуб-
лика Словенија: 
срез Горица 

срез Копар 

срез Крањ 

срез Љубљана 
без општина: 

Кочев је и 
Рибница 
срезови: 
Марибор 
Мурска Собота 
срез Ново Место 

и општине: 
Кочев је и 
Рибница 
срез Цеље 

Народна Репуб-
лика Македонија: 
срезови: 
Битољ 
Охрид 
срезови: 
Скопље 
Тетово 
Куманово 

Титов Велес срез Титов Велес 

40 Штип 

41 Бања Лука 

срез Штип 

Народна Репуб-
лика Босна и 

Херцеговина: 
општине: 
Бања Лука 
Босанска 

Дубица 
Босанска Гра-

дишка 

Титоград 
900-11-629 

Горица 
608-11-629 

Копар 
602-11-629 

Крањ 
607-11-629 
Љубљана 
600-15-629 

Марибор 
604-11-629 

Ново Место 
606-11-629 

Цеље 
603-11-629 

Битољ 
806-11-629 

Скопље 
802-11-629 

Титов Велес 
808-11-629 

Штип 
807-11-629 

Бања Лука 
707-11-629 

42 Бихаћ 

43 ДобоЈ 

44 Ливно 

45 Мостар 

Карачи 
Бронзани Мајдан 
Витез 
Доњи Вакуф 
Иваноска 
Јајце 
Кључ 
Козарац 
Котор Варош 
Крупа на Врбасу 
Лакташи 
Лушци Паланка 
Љуби ја 
Мркоњић Град 
Нови Травник 
Омарска 
Приједор 
С аница 
Сански Мост 
Скендер Вакуф 
Србац 
Травник 
Челинац 
Шипово 
општине: 
Бихаћ 
Босанска Крупа 
Босанска 

Коста ј ница 
Босански Нови 
Босански Пе-

тровац 
Велика Кладуша 
Дрвар 
Цазин 
општине: 
Босански Брод 
Босански Шамац 
Градачац 
Грачаница 
Дервента 
Добој 
Жепче 
Завидовићи 
Зеница 
Маглај 
Модрича 
Оџак 
Прњавор 
Теслић 
Тешањ 
општине: 
Босанско Гра-

хово 
Бугојно 
Гламоч 
Горњи Вакуф 
Дувно 
Купрес 
Ливно 
Преод ац 

општине: 
Билећа 
Гацко 
Груде 
Јабланица 
Коњиц 
Л и т тица 
Љубиње 
Љубушки 
Мостар 
Невесиње 
Посушје 

Бихаћ 
709-11-629 

Добој 
710-11-629 

Ливно 
704-11-629 

Мостар 
703-11-629 
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1 2 ^ 3 4 

Прозор 
Равно 
Столац 
Требиње 

46 Сарајево општине: 
Бреза 
Бусовача 
Вареш 
Високо 
Вишеград 
Во гошће 
Горажде 
Илиџа 
Илијаш 
Какањ 
Калиновиќ 
Кисељак 
Крешево 
Ново Сарајево 
Олово 
Пале 
Рогатица 
Рудо 
Соколац 
Трново 
Улог 
Фо ј ница 
Фоча 
Хан Пијесак 
Хаџићи 
Центар Сарајево 
Чајниче 

47 Тузла општине: 
Бановићи 
Бијелзина 
Босанско Петрово 

Село 
Братунац 
Брчко 
Власеница 
Живинице 
Зворник 
Ка леси ја 
Кладањ 
Козлук 
Лопаре 
Лукавац -
Орашје 
Сребреник 
Сребреница 
Тузла 
Угљевик 
Челић 
Шековићи 

83. 

На основу члана 13. Закона о удружењима, збо-
ровима и другим јавним скуповима („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/46), савезни Државни секретаријат за 
унутрашње послове доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКОГ УДРУЖЕЊА ЗА ПРАВО ОСИГУРАЊА 

Одобрава се оснивање и рад Југословенско? у-
дружења за право осигурања према поднесеним пра-
вилима, са седиштем у Београду, а са делатношћу 

на територији Федеративне Народне Републике Ју-
гос лави је. 

Бр. 355/1 
8. јануара 1962. године 

Београд 
Државни секретар 

за унутрашње послове, 
Светислав Стефановић, е. Р-

84. 

На основу члана 271. став 6. Закона о јавним 
службеницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60 и 52/61), по прибавље-
ном мишљењу Савезног савета за научни рад, Се-
кретаријат Савезног извршног већа за просвету и 
културу прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОДРЕЂИВАЊУ 
УСТАНОВА У КОЈИМА МОГУ ПОСТОЈАТИ 

ЗВАЊА СЛУЖБЕНИКА У НАУЧНИМ УСТА-
НОВАМА И О ПОСТУПКУ ЗЛ ИЗБОР У ТА 

ЗВАЊА 

Члан 1. 
У Правилнику о одређивању установа у којима 

моту постојати звања службеника у научним уста-
новама и о поступку за избор у та звања („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 4/60, 21/60 и 42/61) у члену 5. 
став 4. после речи: „здравље" реч: „и" замењује се 
зарезом, а после речи: „истраживања" додају се 
речи: „и Савезном заводу за физичку културу". 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу даном обј ављи-

вања у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 04-3133/3 

12. фебруара 1962. године 
Београд 

Секретар 
за просвету и културу, 

Крсте Црвенковски, е. p. 

85. 

На основу члана 19. Закона о изменама и допу-
нама Закона о јавним службенипима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/61), Секретаријат Савезног из-
вршног већа за општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКО-
НА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 
ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА И УРЕДБЕ О ИЗМЕ-
НАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПЛАТАМА 
ТЕХНИЧКОГ ОСОБЉА И ПОМОЋНИХ СЛУЖБЕ-

НИКА 
1. У Упутству за спровођење Закона о изме-

нама и допунама Закона о јавним службеницима 
и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о платама 
техничког особља и помоћних службеника („Служ-
бени лист ФНРЈ", бр. 3/62) после тачке 1. додаје 
се нова тачка 1а, која гласи: 

„У установама у којима су правилником о пла-
тама одређене плате према радном месту (само-
сталне установе на које се односе одредбе главе XL 
Закона о јавним службеницима), највиши орган 
управљања установе одредиће повећање плата у 
фиксним износима, е тим што средства за повећање 

Сарајево 
702-11-629 

Тузла 
715-11-629 
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плата, за нова постављења и за напредовање 
службеника не могу бити већа од износа утврђених 
по члану 17. Закона." 

2. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-2127/2 
16. фебруара 1962. године 

Београд 
Секоетар за општу управу, 

Војо Миљановић, с. р. 

86. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ'', бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Одређивање волуменске тежине, спе-

цифичне тежине, испуњеност и 
порозности природног камена 

Одређивање лаких честица у агре-
гату — — — — — — — — 

Одређивање количине честица у агре-
гату које пролазе кроз сито 0,090 mm JUS В.В8.036 

Одређивање груден глине у агрега-
тима — — — — — — — — 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандард из аци ју, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. маја 1962. 
године. 

Бр. 18-1023 
15. фебруара 196? године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж, Славољуб Виторовић, с.р. 

Електротехничхи графички симболи. 
Галвански елементи и акумулатори JUS N.A3.150 
2. Наведени југословенски стандарди објавље-

ни су у посебном издању Југословенског завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди обавезни су и 
ступају на снагу 1. маја 1962. године. 

Бр. 15-915/1 
8. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

— JUS В.В8.032 

JUS В.В8.034 

JUS В.В8.038 

88. 

На основу чл. 4. и 25. ста® 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЧЕЛИКЕ 

ЗА НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доноси се следећи југословенски стандард: 
Челици за носеће конструкције. 

Технички услови за израду и - испо-
р у к у _ _ _ _ _ _ _ _ _ j u s С.В0.501 

2. Наведени југословенски стандард објављен 
је у посебном издању Југословенска завода за стан-
дардизацију, које чини саставни део овог решења. 

3. Овај југословенски стандард обавезан је и 
ступа на снагу 1. маја 1962. године. 

Вр. 04-917/1 
8. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

87. 89. 
На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-

венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ГРАФИЧКЕ СИМБОЛЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Електротехнички графички симболи. 

Врсте струја, системи расподеле и 
начини спрезања — — — — JUS N.A3.010 

Електротехнички графички симболи. 
Елементи електричних кола — — JUS N.A3.011 

Електротехнички графички симболи. 
Електричне машине — — — JUS N.A3.100 

Електротехнички графички симболи. Трансформатори — — — — JUS N.A3.110 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о i у гос ло-
ве нек им стандардима („Службени лист ФНРЈ", бо. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ТАНКЕ 

КОНСТРУКЦИОНЕ ЧЕЛИЧНЕ ЛИМОВЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизатдију доноси се следећи југословенски стандард: 
Танки лимови од обичних угл*е-

ничних конструкционих челика, са 
гарантованим механичким особинама. 
Технички услови за израду и испо-
руку _ _ _ _ _ — — — J U S С.В4.017 

2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења објавл*ен је у посебном издању Ју гос л ©вен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 
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3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. септембра 
1962. године. 

Бр. 04-1029 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

90. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКОМ СТАНДАРДУ ЗА ЧЕЛИКЕ 

ЗА АУТОМАТЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

ди за ци ју доноси се следећи југословенски стандард: 
Челици за аутомате. Технички услови 

за израду и испоруку — — — — JUS С.В0.505 
2. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-

шења објављен је у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандард из тачке 1. овог ре-
шења обавезан је и ступа на снагу 1. септембра 
1962. године. 

Бр. 04-1027 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Јутословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с р. 

91. 

На основу чл. 4. и 26. став 4. Закона о југосло-
венсхим стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ 

ОБЛАСТИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
1. У издању Југослоеенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Профили за каросерије друмских во-

зила. Одбојне летве од алуминијзим-
ских легура. Облици и мере — — JUS C.L2.211 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Украсне летве од алуминијум-
ских легура. Облици и мере — — JUS C.L2.216 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Олучне летве од алуминијум-
ских легура. Облици и мере .— — JUS C.L2.221 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Покривте летве од алумини-
јумски легура. Облици и мере — JUS C.L2.226 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Рубне летве од алуминијум-
с к и легура. Облици и мере — — JUS C.L2.231 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Кутне летве од алуминијум-
схих легура. Облици и мере — — JUS C.L2.236 

Профили за каросерије друмских во-
зила. Прозорски профили од алуми-
нију меких легура. Облици и мере JUS C.L2.24I 

Неви од алуминијумских легура за 
каросерије друмских возила. Мере 
и услови квалитета — — — — JUS C.L2.251 

Спољне гуме погонских точкова по-
љопривредних трактора и машина 

> са широким олучастим наплацима JUS G.E3.602 
Каросерија друмских возила. Делови 

опреме од алуминијумске легуре, 
лив ени — — — — — — — JUS M.N2.541 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
скогчзавода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења примењују се од 1. маја 1962. године. 

Бр. 14-1026 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с.р. 

92. 

На основу чл. 4. и 25. став 4. Закона о југосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
1. У издању Југословенског завода за стандард 

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Супербалон-гуме за путничке и 

лаке теретне аутомобиле и њихове 
приколице — — — — — — — JUS G.E3.101 

Спољне гуме управљачких точко- * 
ва пољопривредних трактора и ма-
шина — — — — — — — — JUS G.E3.601 

Испитивање пољопривредних 
трактора — — — — — — — JUS M.N0.600 

Олучаети наплаци за супербалон-
гуме за путничке и лаке теретне ауто-
мобиле и њихове приколице — — JUS M.N1.068 

Широки олучасти наплатни за 
спољне гуме погонских точкова по-
љопривредних трактора и машина JUS M.N1.081 

Моторна возила. Кошуљице ци-
линдара од сивог лива. Технички у-
слови за израду и испоруку — — JUS M.N3.031 

Оловни акумулатори од 6 V и 12 V 
за моторна' возила. Дефиниције пој-
мова, услови квалитета и методе и-
сиитивања — — — — — — — JUS N.J3.721 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ски1 завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре* 
шења обавезни су/и ступају на снагу 1. маја 1962. 
године. 

Бр. 14-1025 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 
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93. 95. 

На основу чл. 4. и 25. стан 4. Закона о југо-сло-
вг.-епским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију 
доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ИЗ ОБЛА-

СТИ КАРОСЕРИЈА ДРУМСКИХ ВОЗИЛА 
1. У издању Југос ловенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стандарди: 
Подизач стакла са ужетом — — — JUS M.N2.752 
Реза за поклопце на каросеријама мо-

торних возила — — — — — 
Брава за врата лакших моторних во-

зила — — — — — — — 
Брава за врата теретних возила — 
Брава за врата лакших и тежих те-

ретних возила — — — — — 
Брава за врата тежих теретних вози-

ла и аутобуса, универзална — — 
Брава за моторна возила — — — 

2. Наведени југословенски стандарди објављени 
су у посебном издању Југословеноког завода за 
стандардизацију, које чини саставни део овог ре-
шења. 

3. Ови југословенски стандарди примењују ое 
од 1. маја 1962. године. 

Бр. 14-916/1 
8. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Ју гос лов епског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

JUS M.N2.961 

JUS M.N2.964 
JUS M.N2.965 

JUS M.N2.966 

JUS M.N2.967 
JUS M.N2.968 

На основу чл. 4. и 25. стате 4. Закона о јутосло-
венским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенски завод за стандардизацију до-
носи 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ЈУГОСЛОВЕНСКИМ СТАНДАРДИМА ЗА 

ЛИЧНА ЗАШТИТНА СРЕДСТВА 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се следећи југословенски стан-
дарди: 
Заштитне ципеле са челичном капи-

јом — — — — _ _ — — JUS Z.B1.300 
Заштитне ципеле са дрвеним ђоном JUS Z.В 1.301 

2. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-, 
шења објављени су у посебном издању Југословен-
ског завода за стандардизацију, које чини саставни 
део овог решења. 

3. Југословенски стандарди из тачке 1. овог ре-
шења обавезни су и ступају на снагу 1. маја 1962. 
године. 

Бр. 10-1024 
15. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с.р. 

94. 

На основу члана 35 ст. 1. и 3. Закона о југосло-
Вен-ским стандардима („Службени лист ФНРЈ", бр. 
16/60), на предлог савезног Државног секретаријата 
за послове робног промета и Савезне спољнотрго-
винске коморе, Југословенски завод за стандардиза-
цију доноси 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ПРОПИСИМА О КВАЛИТЕТУ ГОВЕДА И ОВА-

ЦА ЗА КЛАЊЕ 
1. У издању Југословенског завода за стандар-

дизацију доносе се: 
Прописи о квалитету говеда и оваца за 

клање — — — — — — — — *— РК-Е2 
2. Прописи о квалитету говеда и оваца за кла-

ње објављени су у посебном издању Југословен СКОР 
завода за стандардизацију, које чини саставни део 
овог решења. 

3. Прописи о квалитету говеда и оваца за кла-
ње ступају на снагу по истеку 30 дана од дана 
објављиван^ овог решења у „Службеном листу 
ФНРЈ". 

Бр. 07-387/1 
24. јануара 1962. године 

Београд 
Директор 

Југословенског завода 
за стандардизацију, 

инж. Славољуб Виторовић, с. р. 

96. 

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 ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ 

У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
Савезна управа за заштиту биља издала је ло 

12. фебруара 1962. године дозволе за стављање 
у промет следећих хемијских средстава за заштиту 
биља: 

производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија, Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3-79/3 од 26. јануара 1962. 
године. 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија, Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3-2276/3 од 25. децембра 
1961. године. 
производи Plant Protection Ltd., 
Лондон. Заступник »Interexport«, 
Предузеће за међународну тргови-
ну, Београд. Број сталне дозволе 
02/3-335/1 од 26. јануара 1962. го-
дине. 
производи »Pinus«, Tovarna kemi-
cniih izdelkov, Race pri Miariboru. 
Број сталне дозволе 02/3-2319/3 од 
25. децембра 1961. године, 
производи »Оцрга«, Societe des pro-
duits chimiques S. A., Renens. За-
ступник »Cinkarna«, Metalursko ке-
micna industrija. Цеље. Број сталне 
дозволе 02/3-334/1 од 26. јануара 
1962. године. 

1) Aerosol 6 

2) Aerosol 12 

3) Agrosan 
GN 5 

4) Bakreni 
delan 

5) Cuprablau 
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6) Delan 

7) Fernasan 
75 W 

8) Gesarol-16,5 

9) Hlordan E-40 

10) Kombicid 
O-IO 

11) Lindane 2,8 
prasivo 

12) Мег gamma-A 

13) Murcurite 

14) Pantacid 
A-16 

15) Pantacid 
EH-15 

16) Primate A 

17) Radocineb 

18) Repisan P-3 

19) Vapam 

20) Zitan 

21) Zoralin 

22) Fac 20 

производи »Pinus«, Tovarna kemi-
cnih izdelkov, Race pri Mariboru. 
Број сталне дозволе 02/3-337/1 од 
26. јануара 1962. године, 
производи Plant Protection Ltd., 
Лондон. Заступник »Interexport«, 
Предузеће за међународну тргови-
ну, Београд. Број сталне дозволе 
02/3-336/1 од 26. јануара 1962. го-
дине. 
производи »Pinus«, Tovarna kemi-
cnih izdelkov, Ra6e pri Mariboru. 
Број сталне дозволе 02/3-2280/3 од 
25. децембра 1961. године, 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија, Шабац. Број сталне до-
зволе 02/3-1089/3 од 25. децембра 
1961. године. 
производи »Chromos«, Kemijska in-
dustrija, Загреб. Број сталне дозво-
ле 02/3-245/1 од 18. јануара 1962. 
године. 
производи »Pinus«, Tovarna kemi-
cnih izdelkov, Race pri Mariboru. 
Број сталне дозволе 02/3-564/6 од 
25. децембра 1961. године, 
производи Plant Protection Ltd., 
Лондон. Заступник »Interexport«, 
Предузеће за међународну тргови-
ну, Београд. Број сталне дозволе 
02/3-246/1 од 18. јануара 1962. го-
дине. 
производи Murphy, Chem. Comp. 
Ltd., Wheathampstead. Заступник 
»Commerce«, Zastopstvo inozemskih 
tvrdk, Љубљана. Број сталне до-
зволе 02/3-331/1 од 26. јануара 1962. 
године. 
производи »Chromos«, Kemijska in-
dustrija, Загреб. Број сталне дозво-
ле 02/3-333/1 од 26. јануара 1962. 
године. 
производи »Chromos«, Kemijska in-
dustrija, Загреб. Број сталне дозво-
ле 02/3-243/1 од 18. јануара 1962. 
године. / 
производи J. R. Geigy A. G., Basel. 
Заступник »Commerce«, Zastopstvo 
inozemskih tvrdk, Љубљана. Број 
сталне дозволе 02/3-332/1 од 26. ја-
нуара 1962. године, 
производи »Radonja«, Kemijska in-
dustrija, Сисак. Број сталне дозволе 
«2/3-2229/5 од 16. децембра 1961. го-
дине. 
производи »Chromos«, Kemijska in-
dustrija, Загреб. Број сталне дозво-
ле 02/3-244/1 од 18. јануара 1962. 
године. 
производи »Pinus«, Tovarna kemi-
fcnih izdelkov, RaSe рал Mariboru. 
Број сталне дозволе 02/3-2318/4 од 
16. децембра 1961. године, 
производи »Chromos«, Kemijska in.-
dustrija, Загреб. Број сталне дозво-
ле 02/3-242/1 од 18. јануара 1962. 
године. 
производи „Зорка", Хемијска ин-
дустрија, Шабац. Број допуне стал-
ној дозволи 02/3-2278/2 од 27. де-
цембра 1961. године. 
производи »Montecatini«. Milano. 
Заступник »Merkantile«, Inozemna 
zastupstva, Загреб. Број привремене 

дозволе 02/3-247/1 од 18. јануара 
1962. године. 

23) Ortho dibrom производи California Sray-Chemical 
8 Е Cie. Francaise, Paris. Заступник 

„Алфа", Спољнотрговинско преду-
зеће, Београд. Број привремене 
дозволе 02/3-159/6 од 18. августа 
1961. године. 

Бр. 01-504/1 
12. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

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

1) »Cuprablau« 

2) 

97. 

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 ПРИВРЕМЕНЕ ДОЗВОЛЕ 
ЗА СТАВЉАЊЕ У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ЈУГОСЛАВИЈА А ЧИЈЕ ЈЕ ВАЖЕЊЕ ПРЕСТАЛО 

Савезна управа за заштиту биља утврђује да је 
престало важење привремених дозвола за ставља-
ње у промет следећих хемијских средстава за за-
штиту биља: 

производи »Сирга«, Societe des pro-
diualts chimiques S. A. — Renerus. За-
ступник „Цинкарна", Металуршко 
кемична индустрија — Цеље. Број 
пр<ивремене дозволе чије је важе-
ње престало 02/3-183/6 од 31. мар-
та 1960. године. Објављено под ред-
ним бројем 40 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која 
су издате дозволе за стављање у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/61); 
производи Plant Protection Ltd. — 
Лондон. Заступник,, Ин тер експо рт", 
Предузеће за међународну тргови-
ну — Београд. Број привремене 
дозволе чије је важење престало 
€2/3-272/3 од 31. марта 1960. године. 
Објављено под редним бројем 41 
Списка хемијских средстава за за-
штиту биља за која су издате до-
зволе за стављање у промет на те-
риторији Југославије („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 7/61); 

3) »Mergamma« А производи Plant Protection Ltd. — 
Лондон. Заступник „Интерекспорт", 
Предузеће за међународну тргови-
ну — Београд. Број привремене до-
зволе чије је важење престало 
02/3-970/7 од 28. децембра 1959. го-
дине. Објављено под редним бро-
јем 27 Списка хемијских средста-
ва за заштиту биља за која је из-
дата дозвола за стављање у про-
мет на територији Југосл авије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/60); 
производи Tte Murphy, Chem. Com-
pany, Ltd. — Wheathampstead. За-
ступник »Commerce«, Застопство 
иноземских тврдк — Љубљана. 
Број привремене дозволе чије је 
важење престало 02/3-536/2 од 5. 
маја 1960. године. Објављено под 
редним бројем 4 Списка хемиских 

»Rernasan« 
75W 

4) Murcurite 
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средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Јутославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 33/60); 

5) Primatol А ' производи J. R. Geigy A. G. — Ва-
(Покусни sel. Заступник »Commerce«, Застои-
препарат ство иноземских тврдк — Љубља-
А 361) на. Број привремене дозволе чије 

је важење престало 02/3-559/5 од 
1. септембра I960, године. Објав-
љено под редним бројем 44 Списка 
хемијских средстава за заштиту 
биља за која су издате дозволе 
за стављање у промет на терито-
рији Ју гос лави је („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 7/61). 

Бр. 01-505/1 
12. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

76. Одлука о употреби у 1962. години дела чи-
стог прихода за обртна средства — — — 137 

77. Одлука о измени Одлуке о одређивању 
висине накнада које се плаћају за друм-
ска моторна возила — — — — — — 137 

78. Наредба о закључивању уговора о произ-
водњи и испоруци дувана — — — — 137 

79. Наредба о минималним откупним ценама 
дувана рода 1962. године — — — — — 138 

80. Наредба о одређивању мерила која подле-
же обавезном прегледу — — —~ — — 138 

81. Наредба о Тарифи за наплату жиговине и 
других накнада за преглед и типско испи-
тивање мерила — — — — — — — 140 

82. Упутство за спровођење Одлуке о одређи-
вању висине накнаде за путеве на цену 
бензина и плинског уља — — — — — 

98. 
На основу чл. 38. и 39. Основног закона о за-

штити биља од болести и штеточина („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 26/54) и члана 13. 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, А 

КОЈИМА ЈЕ ОДОБРЕНА ПРОМЕНА ИМЕНА 
Савезна управа за заштиту биља одобрила је 

промену имена следећим хемијским средствима за 
заштиту биља: 
1) Пантацид П-33 производи »Chromos«, Хемијска 

мења име у индустрија Загреб. Број сталне 
„Златицид" дозволе 02/3-503/1-60 од 7. јануара 

1961. године. Објављено под ред-
ним бројем 28 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која 
су издате дозволе за стављање у 
промет на територији Југос лави је 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 7/61); 

2) „ТМТД 50 П" производи „Радоња", Кемијска ин-
мења име у дустрија — Сисак. Број сталне до-
„Радотирам П"зволе 02/3-2392/2 од 26. децембра 

1959. године. Објављено под ред-
ним бројем 24 Списка хемијских 
средстава за заштиту биља за која 
је издата дозвола за стављање у 
промет на територији Југославије 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 8/60); 

3) 3-58 мења име производи „Радоња", Кемијска ин-
у „Радоцирам"дустрија — Сисак. Број сталне до-

зволе 02/3-2/3 од 31. марта 1960. 
године. Објављено под редним бро-
јем 39 Списка хемијских средстава 
за заштиту биља за која су издате 
дозволе за стављање у промет на 
територији Југос лави је („Службе-
ни лист ФНРЈ", бр. 7/61). 

Бр. 01-506/1 
12. фебруара 1962. године 

Београд 
Директор 

Савезне управе за заштиту биља, 
_ инж. Србољуб Тодоровић, с. р. 

83. Решење о одобрењу оснивања и рада Ју-
гословенског удружења за право осигу-
рања — — — — — — — — — — 

84. Правилник о допуни Правилника о одре-
ђивању установа у којима могу постојати 
звања службеника у научним установама 
и о поступку за избор у та звања — — 

85. Упутство о допуни Упутства за спровође-
ње Закона о изменама и допунама Закона 
о јавним службеницима и Уредбе о изме-
нама и допунама Уредбе о платама технич-
ког особља и помоћних службеника — — 

86. Решење о југословенским стандардима из 
области грађевинарства — — — — — 

87. Решење о југословенским стандардима за 
електротехничке графичке симболе — — 

88. Решење о ју ̂ словенском стандарду за че-
лике за носеће конструкције — — — — 

89. Решење о југословенском стандарду за 
танке конструкције челичне лимове — 

90. Решење о југословенском стандарду за че-
лике за аутомате — — — — — — — 

91. Решење о ју гос ловенским стандардима из 
области моторних возила — — — — 

92. Решење о ју гос л ©венским стандардима из 
области моторних возила — — — — — 

93. Решење о ју гос ловено ким стандардима из 
области каросерија друмских возила — 

94. Решење о прописима о квалитету говеда и 
оваца за клање — — — — — — — 

95. Решење о ју гос л ©венским стандардима за 
лична заштитна средства — — — — 

96. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији Југославије 

97. Списак хемијских средстава за заштиту 
биља за ноја су издате привремене дозво-
ле за стављање у промет на територији 
Југославије, а чије је важење престало — 

98. 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 — — 

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

Штампа Београдски графички завод, Београд 
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