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389. 
На основу тачке 11 Наредбе о, сузбијању кром-

пир ове златице пр описујем 

У П У Т С Т В О 

О СПРОВОЂЕЊУ НАРЕДБЕ О СУЗБИЈАЊУ 
КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ 

1) У циљу проналажење кромпир ове златице зе-
мљорадници су -обавезни, да у току вегетације у 
времену од 1 априла -до 30 октобра стално прегле-
дају своја кромпиришта, а најмање сваких десет 
дала. 

Овој обавези подлежу и руководиоци др-жавних 
пољопривредних добара и задружних имања, који 
ће извештаје доставити свом административно-опе-
ративном руководиоцу односно надлежном месном 
(градском) извршном одбору. 

О сваком извршеном прегледу као и о резулта-
ту истог, земљорадници ће извештавам надлежни 
месни (градски) извршни одбор. 

2) Поред обавезног прегледа из тачке 1 овог 
упутства, месни (-градски) извршни одбор обавезао 
је да у току вегетације два лута годишње, а по 
потреби и више, организује општи преглед свих 
кромпириппа приватних власника, државних имања 
и задружних организација на своме подручју. 

При одређивању руководиоца општег .прегледа 
кромпиришта треба првенствено користити бригади-
ре, воћарске помоћнике и друга лица, која су раније 
учествовала у спровођењу акције око сузбијања 
биљних болести и штеточина, а за руководиоце еки-
па првен.ствено учитеље основних школа. . 

О.пшти преглед врши се са земљорадницима, 
омладином и школском децом са подручја месног 
(градског) извршног одбора. 

За општи преглед свих кромпир ишта месни 
(градски) извршни одбор ће своју територију да по-
дели на секторе, имајући у виду површину засађену 
кромпиром, разбацаног њива и т. сл. 

З а преглед кромпиришта У сваком сектору тре-
ба прип,ремити екипе, и то првенствено од школске 
и ванш,колске омладине, као и од земљорадника. 
Број екипа одређује се према броју кромпиришта 
и укупне површине под њима. Еки.пе треба да буду 
састављене од 4—10 лица, што зависи од просечне 
величин,е парцела у сектору и њиховог распореда 
(збијености и растурености). На челу сваке еки,пе 
поставља се вођа екипе. 

Пре почетка рада руководилац сектора упознаје 
вође екипа, као и чланове са задатком који имају 
да обаве и упознају их са штеточином. 

Прилико,м прегледа сваки члан екипе треба да 
гје снабдевен ка пти цом, бочицом или другим судом 

који се до половине напуни водом, и у који се дода 
нешто петролеума или денатурисаног шпиритуса. 

У овај суд убациће се сви одрасли инсекти, лар-
ве и јаја. Јаја треба ск.идати заједно са лишћем на 
којем се иста нађу. 

Чланови екипа треба да се распореде тако, да 
сваки члан иде између два реда кромпира и пажљи-
во осматра, разгрћући при томе надземне делове 
(циму) и савијајући лишће. Потребно је да се пре-
гледа и земља око оџака. 

Ако се прили.ком прегледа наиђе на струкове 
кромпира, чије је лишће и з г а ж е н о , треба унаоколо 
прегледати земљиште. Ако се нађе кропирова зла-
тица било ко-д стадиума развића, прегледач скупља 
све нађене бубе и одмах позива руководиоца сек-
тора који утврђује карактер заразе: да ли је у ма-
лој мери или је распрострањени на више места и т. 
сл. Оџаци зараженог кромпира обележавају се вид-
ним знаком (на пр. помоћу прута). 

3) Министарства пољопривреде народних репу-
блика одредиће за своје територије датуме општих 
прегледа. 

Ове прегледе треба вршити по сунчаном време-
ну и у најтоплије доба дана (од 10—15 часова), по-
што се тада одрасли инсекти и ларве најсигуриије 
могу наћи на биљ.кама. У случају да одређеног дана 
падне киша, преглед се има извршити наредног сун-
чаног дана 

4) Када се утврди постојање кромпирове злати-
це н-а једном месту, приступа се одређивању њене 
распрострањеност и уништавању златице путем са-
купљ-ања на начин наведен у тач. 2, те ће се преду-
зети још и следеће мере: 

Заражене парцеле са ознаком власника уносе се 
у посебну скицу размере катастарских мапа. 

Прегледи кромпиришта и сакупљање златице У 
зони од 2 км од места где је пронађена златица 
врши се св,аких пет дана, у зони од 5 км сваких 
десет дана, а на осталој суседној површини до 20 км. 
два пута месечно. Ови ће се прегледи понављати 
према потреби о чему ће одлучити министарство 
пољопривреде дотичне народне републике. 

Поред усева кром,пира подвргавају се системат-
ском прегледу у целој околини и усев,и парадајза, 
плавог патлиџана, дувана ,и др. а од коровских би-
љака: .пасквила (8о1апит ш^гит) , горкослад (5. с1и1-
сатагит) , в.елебиље (А1гора ће11ас1оппа), буника 
(Нуозаапит п%ег) и др. 

5) Прскање заражених кромпиришта врш.иће се 
ако је кромпирова златица нађена у већој мери или 
у разним стадиумима развића. За извођење прскања 
месни народни одбор обра-зоваће за то нарочито 
оснособљене екипе. Прскање ће се вршити на зара-
женим кр оми ир ишти мз а на остал.им кромпир иштима 
око места заразе прскање ће се вршити у једном 
појасу од 3—5 км ширине, што зависи од јачине 
заразе и од густине и распореда кромпиришта. 
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Прскање ће се понављати .према потреби о чему 
ће одлучивати министарство пољопр-ивреде народне 
реп-ублике. 

У случају јаке зараз,е и, када је утврђено да је 
кромвирова златица прешла на Друге пољопривред-
не биљке из породи,це помоћница (плави патлиџан, 
парадајз и др Ј , прскање се може проширити и на 
ове културе. 

Како приликом вршења прегледа, тако и при од-
ређивању заштитног појаса, нарочиту пажњу треба 
обратити на кромпиришта која се налазе у правцу 
у коме дувају ветрови. 

Прскање треба вршити када је дан без или са 
слабим ветром и то ујутру када се дигне роса и 
увече до падања росе. 

За време сунчаног и врућег дана најбоље је да 
се не врши прскање у доба највеће жеге, пошто се 
може десити да течност за прскање изазове опеко-
тин,е. 

Прво прскање или запрашивање треба изврши-
ти одмах ло пролалажењу кромпирове златице. У 
будуће, жаришта треба прскати сваких 10 дана, 
кромпиришта око њих у зони од 2 км сваки,х 15 до 
20 дана, а на осталој површини до 5 км једанпут 
месечно. Последње прскање треба да је извршено 
најкасније 15 дана пре вађења кромпира. 

У случају да је после прскања пала киша која 
је спрала средство, прскање треба поновити. 

6) У случају налаза кр ом пирове златице у раз-
ним стадиумима развића треба утврдити да ли има 
у земљи одраслих буба, ларви и лутака кромпирове-
златице. Ово се врши просејавањем или решетањем 
земље узете до дубине од 50 см около заражених 
оџака. 

Земља се најпре решета кроз сито које има 
крупне отворе и на тај се начин, издваја ситна зем-
ља од шљунка, а после се ситна земља пропушта 
кроз ручно сито које има отворе пречника 0,5 см. 

На овом ручном ситу треба да остану одрасле 
бубе, ларве и лутке, ако их је било у земљи. 

7) Ако постоји сумња или је ут-врђено да зла-
тице има у земљи, а ради се о једном изолованом 
месту, тј. удаљеном од других заражених рејона, 
врши се дезинеекција земље сумпоругљеником, тако 
да се инјектором прави 6 убода на површини од 
1 м2 и то само на местима појаве штеточине. За пра-
вилно и ваљано вршење дезинсекције важно је Д,а 
се пази на прав.илно растојање међу поједини^ убо-
дима. На једном кв м површине земљишта узима се 
20 см3 сумпоругљеника. Количина сумпоругљеника 
на јединицу површине земљишта може нешто да- ва-
рир-а с обзиром на особине земљишта. Дезинсекци-
ју земљишта треба вршити, када је температура зе-
мљишта изнад 15° Ц. Пре извршења дезинеекције 
.потребно је да се земљиште претходно ослободи зе-
лених делова кромпира. После завршене дезинсек-
ције сумпоругљеником земљиште треба угазити и 
посути водом да сумпор у њему не би одмах испа-
рио и да би што дуже деловао У земљи. 

Ефикасност дезинсекције земљишта проверава 
се. после две недеље од дана извршења исте, реше-
тањем и нросејавањем према тач. 6 у циљу траже-
ња кромпир ове златице. 

О примени ове мере одлучује министарство по-
љоприв,реде народне републике. 

8) Министарства пољопривреде народних репу-, 
блика орган пловеће складишта сме,штај хемиеких 
средстава т апарата у 'Местима одакле се шта могу 
брзо отпремили у зар-ажен! .или утрошена сместа. У 
тим местима 'треба оаитур-ати неко 200 кг неког арсе" 

дичног средству или одговарајућу количину препад 
рата на бази ДДТ. 

9) Од загробних отрова за сузбијање, кромпиром 
ве златице прскањем могу се употребити следећа; 
средства: 

I. — ОЛОВНИ АРСЕН АТ ЗА ПРСКАЊЕ СТРАНОГ) 
ПОРЕКЛА (ОЛОВНИ АРСЕНАТ ФАБРИКА ,,ЗОРКА'' 

НАМЕЊЕН ЈЕ ЗА ЗАПРАШИВАЊЕ) 
У,потребљава се у јачини 0,7%, тј, у количини 

700 гр. оловног арсената на 100 л воде или 1% бор-
ловске чорбе. 

При употреби бордовске чорбе оловни арсенат 
додаје се већ спремљеној бордовској чорби, чиме 
се постиже истовремено сузбијање штеточина го 
гљивичних оболења кромпира. 

II. — КА Л ЦИУ М - АРС ЕН АТ ЗА ПРСКАЊЕ (ДОМА-
ЋЕГ ИЛИ СТРАНОГ ПОРЕКЛА) 

Употребљава се у јачини 0,4%, тј. у ко личили 
400 гр. калциум-арсената на 100 л воде или већ 
спремљене 1% бордовске чорбе. 

Пошто кречне арсееат (калциу м-ар сенат) иза-
зива често опекотине на неким зеленим деловима, 
биљке, њему се ,претходно додаје двострука (према 
количини отрова) количина свежег гашеног креча. 

10) Пошто се за прскање усева употребљавају 
отрови, који су опасни за живот људи и животиња, 
а да би се избегли случајеви тровања треба се при-
д р ж а в а м следећег: 

а) зл време спремања течности за прскање и 
самог прскања, радник не сме пушити и јести; 

б) после обављеног рада руке треба добро опра-
ти сапуном и нарочито пазит,и да отров не остане 
из.а ноката; 

в) све њиве н-а којима су усеви онрскани, наро-
чито у близини путева,, треба да буду јасно обеле^ 
жене једном таблом да је усев затрован. Надаље 
треба неопходно -предузети такве мере, да на ове 
њиве не долазе страни људи и животиње; 

г) еве становништво насеља треба да је упо-
зн-ато са отро,вн,им својствима употребљено^ сред-
ства, те да ис,пуњава све прописане мере пр,едо-
строжности; 

д) сва места на којима је спремана т-ечност за 
прскање, у случају да је било проеипање отрова, 
треба да се прекопају и заспу свежом земљом, тако 
да не би ни људи ни животиње дошле у додир са 
отровом; 

ђ) св-е а,парате и судове (прскалице, судови за 
спремање течности и др-Х који су употребљавани у 
раду око прскања, треба сваки пут после завршет-
ка рада опрати од отрова и ставити под кључ. Та-
кође треба држати под кључем и отрове; 

е) матери јал у коме је понован отрову ако је од 
хартије, треба спалити или дубоко затрпати у зе-
мљу. Лимену амбалажу треба добро испрати. 

ж) приликом рада са сумпоругљеником треба 
пазити да се ке пали шибица, да се не пуши и да се 
гвозденим предмето,м не изазову варнице, јер би 
онда дошло- до експлозије. 

11) Све спроведене мере сузбијања уносе се У' 
формулар приложен овом упутству, 

Месни извршни одбор извештаваће тим форм-у '̂ 
ларом крајем месеца срески извршни одбор о броју; 
прегледа и о резултагаима истих извршених од стра-: 
не земљорадника. Податке о општем прегледу до-; 
стављаће непосредно по завршетку истог. 

Срески '(градс-ки) извршни одбор д о с т а в и ћ е ми-, 
ни^тарстбу ^пољ.опривреде дотичне ^народне репу-: 
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блике збирне извештаје месечне, односно по завр-
шетку општег прегл-еда. 

12) Из заражених места не сме се изнети ни 
један живи примерак било кога стадиума кромпир 
рове златице. 

13) У зараженим местима који су стављени под 
карантин, примењиваће се следеће мере: 

а) забран? изношења кромпира, лиш^а од кром-
пира, воћних садница и других биљака са кореном, 
а затим ђубрета из земље; 

б) друге врсте поврћа, пољске и баштенске кул-
туре,. могу се од 1 априла до 15 октобра износити 

из заражених места без корена и очишћене од зе-
мље под условом, да су претходно прегледане од 
стране пољопривредног стручњака и снабдевене са 
уверењем стручњака о незаражености. 

14) Ово упутство примењиваће се од дана об-
јављиван^ у „Службеном листу Федеративне На-
родне Републике Југ ославије", 

XX бр. 20757 
10 јуна 1947 године 

Београд 
'Министар пољопривреде и шумарства, 

др Васа Чубриловић, с, р. 

Ф О Р М У Л А Р 

О МЕРАМА ПРЕДУЗЕТИМ У ЦИЉУ СУЗБИЈАЊА КРОМПИРОВЕ ЗЛАТИЦЕ 
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Примедба 

1 

Укупно 

МИО -
(Датум) 

Претседник-секретар — — (М.П.) Руководилац прегледа ^ . 

ПРИМЕДБА: 1) У четврту колону уносе се на крају подаци о прегледима извршеним од стране власника 
(на пр. ако је 15 власника извршило по 2 прегледа у току месеца, то се унесе број 30 итд) 

2) СНО користиће исти формулар а унеће у поједине рубрике збирне цифре за поједине 
МИО, док ће извештај истих задржати за себе 

390. 
На основу чл. 3 Уредбе о стандардизације до-

носим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБАВЕЗНОСТИ ТИПИЗАЦИЈА ЗА ВАТРОГАСНЕ 
СПРАВЕ И ВАТРОГАСНУ СПРЕМУ 

У циљу смањења броја типова и поједностав-
љења, као У побољшања услова производње, ватро-
гасних справа и друге ватро-гасне спреме, типизације 
за ватрогасне оправе и ватрогасну спрему утврђене 
од стране Савезне ко.мисије за стандардизацију и 
објављене у њеном издању, имају се обавезно 
примењивати на целом подручју Федеративне На-
родне Републике Југославије, и то како у прои-звод-' 
њи тако и пр,и набавкама предмета који су тим ткли-
за ци јама обухваћени. Ова обавезност односи се на 
следеће типизације. 

Ручни апарати за гашење пожара: 
, Заједнички прописи (Т, Ш) 

Апарати за мокро гашење (Т, 14) 
Апарати за гашење пеном (Т, 15) 
Апарати за суво гашење (Т. 16) 

! Апарати за гашење са угљеном киселином (Т.17) 
Апарати за гашење тетрахлором (Т. 18) 
Одводна црева за ватрогаство (Т. 19) 
Ручне пумпе за гашење водо-м и пеном (бре-н-

таче) (Т. 20) 
Прибор з-а ватрогасне пумпе: 
Сабирнице и разделнице (Т. 22) 
Усиска корпа (Т. 23) 
Витла (Т. 24) 
Колица за моторне пумпе (штрцаљка) (Т. 25) 
Хидрантну наставци (Т, 26) 
Млаанице (Т, 27) 
Уииверзални у-си ик (Т. 28) 
Лестве купаче (Т. 29) 
Лестве наслоњаче (Т. ЗФ) 
Лестве за склапање (Т. 31) 
Пењачки опасач (Т. 33) 
Иењачко уже (Т. 34) 
Ватрогасни шлемови (Т. 36) 
Ватрогасна чапља (Т. ЗВ,) 
Куделина кофа (Т, 37) 
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Мале ручне апотеке за прву помоћ (Т. 38) 
Азбестна одела (Т, 40). 
Ово решење ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу Федер ативне Народне Републике 
Југ ос лави је". 

Бр. 67 
7 априла 1947 године 

Београд 
Претседник 

Савезне планске комисије, 
Андрија Хебранг, с. р, 

У К Ј о 11 
У К А З 

На .предлог Владе ФНРЈ а на основу тач. 10 чл. 
74 Устава, Президијум Народне скупштине ФНРЈ 
решио је да се за сталног делегата Владе ФНРЈ при" 
Организацији Уједињених нација у Њујорку у II 
положајну групу I степена постави Вил-фан др Јоже, 
досадашњи опуномоћени министар. 

У. бр. 1042 
23 маја 1947 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југославије 
Секретар, Претседник, 

Миле Перуничић, с. р. др Иван Рибар, с. р. 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Претсединка Владе ФНРЈ 

' р е ш и о ј е 
да се за умешност у командовању и нарочите 

заслуге за народ стечене у току народноослободи-
лачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: ' 
мајор Кнежевић Г. Раде; 
капетани: Кецман М, Петар, Крсмановић М. Ри-

сто, Минић В. Милета и Сантраћ М, Раде; 
поручници: Кецман М. Миле, Кулашевић С. Дра-

го, Кулуиђија М. Драган, Кузмановић Н. Петар, Ма-
рић О. Ибрахим, Матијаш Р, Стерен, Миловић В. 
Љубомир, Обрадовић Н. Марко, Петрић С. Никола и 
Ступар Н, Ђуро; 

потпоручници: Латиновић М. Витомир, Сарајлић 
М. Бранко и Векић Л, Владе ; 

заставник Миланковић Ђ. Стево; 
Бранковић П. Томо, Др апић О. Салко, Пећанац 

С. Бранко и Талић П. Душан. 
ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 

поручници: Миловић В. Љубомир и Шкрбић Н. 
Раде. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
поручници: Николић Л. Ђуро и Жаухар М.-

Јосип; 
поручници: Амовић С. Новица, Авдић А. Хајро, 

Бера Ј. Српко, Чампара А. Тахир, Добрић М. Љубо-, 
Џамбић А. Ферхат, Тршић Ј. Бранко, Илић Р. Јако;в, 
Имамовић А. Мехмед, Лончар Ј. Богдан, Нинић М. 
Рамо, Шулић Б. Вид, Станчевић П. Мирко, Сумић 

И. Славко, Тињић А. Абдулах, Тодић С. Павле, То-
шић И. Мирко и Видовић Н. Станоје; 

заставници: Балабан Д. Чедомир, Бат.ајлија С, 
Илија, Босанчић Д, Мирке, Давидовић Љ. Светислав, 
Дошеновић Л. Васо, Дураковић А. Ибрахим, Ђерић 
М. Стево, Ђурановић П. Живко, Гајић Ј. Шпиро, 
Гркавап М. Ристо, Гвозденовић Ђ. Душан, Керкез Д. 
Раде, Микитишин И. Илија, Мутић Ђ. Светао, Пе-
лемиш М. Светомир, Петровић Г, Ђоко, Поповић Р. 
Ђуро, Праштало Б. Стево, Сорак Ј. Раде, Томић С, 
Ново и Живковић П. Рајко; 

ст. водници: Ахмић А. Адем, Боднар Т. Петар, 
Буцало С. Гојко, Бурсаћ Д. Јован, Ду јаковић Р. 
Михајло, Ђукић С. Јово, Гајић М. Лука, Јеринић Д. 
Лазар, Јоловић М. Грујо, Јурошевић П. Станко, Ке-
сер Д. Бошко, Марић Д, Јово, Маринковић Д. Свет-
ке, Моравац Б. Јованче, Никадиновић Б. Михајло, 
Новаковић И. Јефто, Павловић Т. Милан, Пилиповић 
М. Душан, Проћ Н. Васиљ, Сандић О. Мирко, Сол-
дат П. Саво, Стајић Ђ. Момчило, Станић П. Цвије-
тин, Шево С. Мићо и Шушак Т. Урош; 

водници: Граховац Ј. Илија, Илић И. Драго, Јо-
вановић М. Арсен, Косорић А, Јован, Марковић М, 
Пајо, Ома.зић С, Мурат, Пивач М. Мустафа, Пудар 
B. Божо, Симанић М. Љубо, Сопић О. Васо, Сува-
јац Б. Рајко, Тривуновић С, Неђељко и Вукобрат 
C, Јован; 

мл. водн,ици: Гла меч,ић М. Цвијо, Јаковљевић 
С. Саво, Керкез Т. Блаж и Жељковић Т. Живорад; 

десетар Лукић Д. Душан; 
борци: Агић О. Расим, Челни М. Мијо, Чича М. 

Бранко, Делић Х, Хусејин, Ђекановић В. Војислав', 
Ђурђевић М. Петко, Глумац М, М,ићо, Гвозден Н,; 
Владо, Имамовић X. Сафет, Јанковић М. Перо, Јо-
вичић Ј. Драго, Каповић Ђ. Милан, Кондић Р. Мићо, 
Миловић Ј. Ристо, Мехић X. Сал.их, Омеровић X. 
Мидхат, Пив ац М, Андрија, Рачић (П, Јосип, Радано-
вић С. Милорад, Р а д и в о ј е в ^ М. Неђо, Радојчић Л. 
Живан, Сабољевић И. Драгутин, Савичић О. Владо, 
Савић М. Милорад, Свијић М. Никола, Шурлан Д. 
Миленко, Умићевић С. Љубан и Вујић Н. Славко; 

Анђић В. Драго, Антонић М. Перо, Б и т а Ф. Сте-
ван, Боснић Д. Милан, Чалић Т, Јанко и Драгиче-
вић Б. Ђуро; 

борац Хренек В. Петар; 
Јандрић К. Јово, Кострешевић В. Обрад, Кова-

чевић Ђ. Жарко, Лакић Ј. Сретко, Лепир Т. Вељко, 
Михајловић Ђ. Бошко, Миљић Б. Васкрсија, Миљ-
ковић Т. Драгутин, Обрадовић К. Којо, Праштало Ј. 
Божо, Р а д е н о в и ћ Н Божо, Радић Р. Бранко, Ре-
љић П. Веселин, Симић Ц. Љубинко, Смиљанић М,' 
Страхиња, Срдић Л. Никола, Шостар Ј. Резика, То-
мић К. Душан и Вуковић М. Јанко; 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водник Шегрт И. Миливоје; 
водник Новаковић С. Радован; 
борац Лапац Т. Јанко; -
Ђурић Л. Недељко и Пргоњић Ђ. Божидар. 

Бр. 591 
5 новем-бра 1946 .годи,не 

Београд 
Секретар, 1 - Претседник, 

М, Перуничић, с. р, др И. Рибар, с. р.; 

' С А Д Р Ж А Ј : 
"' ' ,Стра-на 

3(89. Упутство о спровођењу Наредбе о сузби-
јању кр оми ир ове зла-тице — 625 

390. Решење о; о-бавези ост,и типизација за ва-
трогасне справе ,и ватрогасну опрему — 627 

Издавач: Редакција „Службеног листа Федерапшне Народне Републике Југославије" — Београд, Бран-
кова 20, — Директор и одговорни уредник Слободан М, Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — 

Штампа Југословенског штампарског предузећа, Београд 


