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На основу чл. 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на пре-
длог Владе ФНРЈ, Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослви је издаје 

У К А З 

О ОДРЕЂИВАЊУ ПРЕДУЗЕЋА ЛОКАЛНОГ ЗНА-
ЧАЈА РУДНИК ЛИГНИТА ДУБРАВА И РУДНИК 

ЛИГНИТА ПЕТРОВАЧКИ ЛЕСКОВАЦ ЗА ПРЕДУ-
ЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА 

Предузећа локалног значаја Рудник лигнита Ду-
брава и Радник лигнита Петровачки Лесковац, одре-
ђују се за предузећа опшгедржавног значаја. 

Влада ФНРЈ извршиће овај указ. 

У. бр. 610 
10 јуна 1949 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југослвије 

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

4 2 8 . 

На основу члана 80 ст. 2 Устав,а ФНРЈ, В^ада 
ФНРЈ, на предлог Министра лаке индустрије ФНРЈ, 
доноси 

Планским пословима руководи директор плана, в 
ЈСО м?р дугиним ГРОС ловимо ко,мерни јални директор. 

Кадровским пословима руководи заменик главног, 
директора за кадровске послове. 

Члан 4 
Главна дирекција води књиговодство и админи-

страцију по начелима која важе за државна при-
вредни предузећа. 

Члан 5 

Овлашћује се Ми,нистар лаке индустрије ФНРЈ 
да доноси ближе прописе о, организацији, пословању 
и администрацији Главне дирекције, као и о овла-
шћењима главног директора и руководних службе-
ник,а. 

Члан 6 
Ова уредба ступа на сишу даном објављивање у 

„Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослава је". 

9 јуна 1949 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, ј 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с, р. Ј 

Министар лаке индустрије, 
Јосип Цази, с. р. 

У Р Е Д Б У 

О ОСНИВАЊУ ГЛАВНЕ ДИРЕКЦИЈЕ САВЕЗНЕ 
ГРАФИЧКЕ ИНДУСТРИЈЕ 

Члан 1 

У саставу Министарства лаке сшдустрије ФНРЈ 
оснива се Главна дирекција савезне графичке инду-
стрије као административно-отеративми! руководилац 
графичких предузећа опште државног значаја. 

Члан 2 
На челу Главне дирекције стоји главни директор, 

који1 руководи свим пословима Главне дирекције. 

Члан 3 
Пословима погона руководи главни инжењер, 

који је уједно н, заменик гадост директор-а, 

4 2 9 . 

На основу чл. 36 Основне уредбе о грађењу 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 46/48)Ј у сагласности са 
Министром грађевина ФНРЈ и Претседником Саве-
зне планске комисије, прописујем 

П Р А В И Л Н И К 

о ПРЕГЛЕДУ И ПРИЈЕМУ ИЗВРШЕНИХ п о м о р -
СКО-ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА 

Члан 1 
Поморско-грађевинским радовима, у смислу овог 

правилника, сматрају се градња обале, пристаништа, 
лукобрана, поморских знакова, светионика и обалног, 
светла; радови на чишћењу и продубљавању мор-
ског дна и опште сви радови на објектима који 
служе поморском саобраћају и сигурности лло^ј 
видбе. 
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Члан 2 
Преглед и пријем поморско-грађевинских ра-

дова из мл. 1 овог правилника врши се цо одред-
бама Правилника о прегледу и пријему извршених 
грађевинских радова („Службени лист ФНРЈ" бр. 
9'49) уз следећа отступања: 

1) У комисију за преглед и пријем извршених 
поморско-грађевинских радова улази претставник 
Министарства поморства ФНРЈ за радове чија је 
вредност већа од 5,000.000.— динара односно прет-
ставник надлежне дирекције лука за радове чија је 
вредност мања од 5,000.000.— динара поред прет-
ставника наведених у тач. 2, З, 4 и 5 чл. 3 Правил-
ника о прегледу и пријему извршених грађевин-
ских радова. 

2) Молбу за образовање комисије у смислу чл. 
11 Правилника о прегледу и пријему извршених 
грађевинских радова извршилац радова у спора-
зуму са инвеститором подноси Министру поморства 
ФНРЈ за радове чија је вредност већа од 5,000.000. 
динара односно генералном директору надлежне 
дирекције лука за радове чија је вредност мања од 
5,000,000.— динара. 

Члан 3 
Пријем извршених грађевинских радова који су 

делимично изведени у мору, а не служе поморском 
саобраћају или сигурности пловидбе, вршиће се 
према прописима Правилника о прегледу и пријему 
извршених грађевинских радова, с тим да у коми-
сији за пријем радова учествује и претставник Ми-
нистарства поморства ФНРЈ односно дирекција лука. 

Члан 4 
Ступањем на снагу овог правилника престају 

да важе сви ранији прописи о пријему извршених 
поморско-грађевинских радова. 

Члан 5 

Овај правилник ступа на снагу даном објављи-
ван^ у „Службеном листу Федерахивне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 7835 
25 априла 1949 године 

Београд 
Министар поморства, 

Вицко КрстуловиН, с, р. 
Сагласни: 

Министар грађевина, 
Блада Зечевић, с. р. 

Претседник 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

430. 
На основу чл. 38 Уредбе о сузбијању и спреча-

вању сточних зараза преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

ЗЛ ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ О СУЗБИЈАЊУ И 
СПРЕЧАВАЊУ С Т О Ч Н А ЗАРАЗА 

I. — ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
У шиљу заштите сточарства од зараза1 наведених 

у чл. 5 Уредбе о; сузбиј-ању и спречавању сточних 
вараза, лредузимаће се, према) врсти и природи за^ 

разе. мере за њихово спречавање, сузбијање и ко-
начно искорењивање. . -

О д р е к н е мере примењив,аће се: 
а) на животиње наведене у чл. 6 уредбе, њихове 

производе, сировине и прерађевине, животињске ле-
шеве и отпатке, као и на предмете мо-јима се могу 
пренети клице сточних зараза; 

б) на просторије, дворишта, места и пределе у 
којима се животиње држ-е или су се тамо само за-
државале, као и на превозна средства у којима! су 
прете-же не; 

в) на просторије у којима су сточне сировине и 
производи држ.ани, сакупљани или прерађиван^ и 
превозна средства у којима су такве сировине и про-
изводи (Превожени; 

г) на одређене просторе или постројења где се 
животињски лешеви уништавају (закопавају, спаљу-
ју) или прерађују; 

д) н-а1 просторије или одрађене просторе у ко-
јима су били смештени и н.а превозна средства у ко-
јима су (превожени предмети за ко Је се сумња да 
могу бити носиоци сточних зараза; 

ђ) на ограничење кретала људи у случајевима 
кад постоји опасност разношења зараза путем њи-
ховог саобраћај-а!. 

Чл.ан 2 
Министа,р пољопривреде народне републике може 

наредити клање или убијање болесних и на заразу 
сумњивих животиња, ако се клањем или убијањем 
може зараза брзо сузбити. 

Члан 3 
Сопственик и држаоци животиња закланих или 

убијен,их у циљу сузбијања или установљења заразе, 
или животиња угинулих услед наређено-г це.пљења 
или хируршке интервенције (.операције), као и соп-
ственици предмета уништених или оштећених при 
дезинфекцији, имају право на накнаду штете, коју 
сноси министарство пољопривреде народне републике. 

Члан 4 
У циљу научно-истргживачког рада, стручне на-

ставе и производње целива1 мо,же Министа.р ПОЛЈО-
привреде ФНРЈ дода-о ли ти отступање.у погледу при-
мене мера одређених овим п.равилником, под усло-
вом да заводи и установа предузму мере у циљу 
спречавања р.азношења заразе изван њихових про-
сторија. 

Надзор над предузетим мерама и њиховим извр-
шавањем врши министарство пољопривреде народне 
републике н санитарна инспекција. 

Члан 5 
Ако би се поЈаЕила или запретила опасност иЈои 

јаве ИЛИ ширења! у већим размер.ама које друге жи-
вотињске заразне болести осим наведених у чл. 5 
Уредбе о сузбијању и спречавању сточних зараза, 
Министар пољопривреде ФНРЈ прошириће одредбе 
уредбе и овога, правил,ника и на такве заразе и про-
писаће потребне мере за њихово сузбијање. 

Ако 'к, према природи заразе и начину њеног 
сузбијања, опасност таква да се морају хитно предузе-
ти потребне мере, могу министарства пољопривреде на-
родних република или извршни одбори среских 

ј (градских) народ.н.их од обо.ра наредити односно, пре-
дузети привремене мере за' њено сузбиј.ање, али СУ 
дужни да одмах, а најдаље у року од два дана, оба--
весте Министарство пољопривреде ФНРЈ, рада зна-
ња' и давања сагласности. 
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Члан 9 
У циљу што бржег и поуздани јаг откривања за-

разних болести и давања стручна помоћи у сузби-
ј ању и спречавању сточних зарада, дужна су маси-
(ртајрства пољопривреде народних република да оспу-
'ју потребне ветеринара^ (бак технолошке, дијагнсн-
^тичкЈв итд.) забоде. 

\ 
П. — МЕРЕ ЗА СУЗБИЈАЊЕ И СПРЕЧАВАЊЕ 

ЗАРАЗА 

А. Сузбијање 
При јавља вање 

Чтан 7 
Ако се појаше која од забавник болести наведе-

них у чл. 5 Уредбе о сузбијању и спречавању сточ-
них зараза, ил,и амо; се позиве знаци на основу којих 
се може посумњати да су животиња оболеле од које 
од тих заразних болести или ако би која животиња 
угинула под сумњом на такву заразу, или ако се по-
сумња да су се животиње могле заразити којом од 
тих болести, мора се то одмах усмено или писмено 
пријавити месном односно градском народном одбору 
на чијем сс подручју животиња налази. 

К,ад .прети опасност већег односно н.аглог шире-
ња које заразне болести или угинућа животиња, при-
јава се може поднети непосредно извршном одбору 
среског народног одбора. 

Пријава се (подноси и онда! кад се међу живо-
тињама дворишта', стаје, обора или стада мораће у 
року од 8 дана два или више случа.јева обољења са 
једнаким или сличним знацима, а не може се снгур-

' но утврдити да1 се не ради о заради. 

Члан 8 
г, - ч 

Пријаву је дужан поднет,и сваки грађанин, а на(-
рочито лице моје држи животиње или коме је пове-
рен надзор над жив отегнем,а, сва лица! која по свом 
занимању долазе у додир са стоком (пастири, ор пак 
ни ветерин,а реке службе' управе државних и земаљ-
ских пољопривредних добара, сељачке радне задру-
гу. столарске уста тов е, власници стаја, јавних ло-
кала итд.) као и припадници народне милиције. 

За жив.отиње које лечи ветеринар или ветеринар,-
ски помоћник и за животиње заклане из нужде које 

. !је прегледао стручњак, дужност пријављив.ањз1 пада 
на односио стручн,о лице. 

Члан 9 
Сопственик, држалац ил,и чувар животиња ду-

жан је сумњиве или заражене животиње држати до 
стручног прегледа одвојене и удаљене од других 
животиња и не сме РХ отуђити нити пустити у про-
мет. 

Члан 10 
Министарства, пољопривреда народних република 

издаће упутства о ра спознава,њу ПОМАМНИХ заразних 
болести и о томе како се стока њима зарази и како се 
оне преносе. 

Мере зе спречавање ширења и за сузбијање " 
сточних зараза 

, Пре утврђивања постојања заразе 

Члан И 
Месни народни одбор, кад сазна за ,појаву које 

сточне заразне болести или сумња ПЈ такву болест, 
извршиће проверу пр-еко овога в е т е р и н а р е ^ струч-

њака или одређеног лица, ако ветеринарског струч-, 
њака нема, и потом обавестити хитно најкр,аћим пу-
тем извршни одбор среског народног одбора. 

Према врсти заразне болести, на коју се сумња!,: 

месни народни одбор .предузеће следеће: 
а) одредиће да се св^ животиње на које се за-

раза може пренети, по прдаилу. држе одвојено од 
болесних и на з а р а ж е н а сумњивих грд-а, и даље од 
места и предмета од којих би се могле заравни^; I 

б) забраниће пуштање болесних и на з аражена 
сумњивих животиња из просторија где су смештене 
(двориште, пашњак итд.); 

в) наредиће да се без посебног одобрења не могу, 
отпремати животиње на коЗе се маже пренети за-
раза, ив мест,а, где су се затекле у време појаше за-
разе односно сумње на. заразу; 

г) наредиће да се уз нужне мере опрезности, чу-
вај,у лешеви угинулих животиња на изолованом ме-
сту, док не стигне ветеринарски тручњак. 

Члан 12 
Извршну одбор среског (градског) н-ародног од-

бора, пошто призми извештај о подави заразе или су-
мње на заразу, дужан је да, одмах и з а ш л е ве-тери-
нарског стручњака, моји ће на лицу места извршити 
извиђај и испитати', да ли се и о којој зар,ази ради 
и околности моје долазе у обзир у погледу појаве, 
порекла и раши ре,нокти заразне болести и: настале 
штете. 

Извршни одбор среског народног одбора може 
одустати о д измишљања свога ветеринароког струч-
њака! ако ,-ре из примљеног извештава види да је из-
виђа.ј већ извр,шен од стране ветеринарског стручња-
ка и да су предузете потребне маре за сузбијање 
установљене заразе, или ако се ради о заразној бо-
лесни' чија, појава не претегавља већу опасност по 
здравље стоке. 

Изви,ђају треба да присуетвује члан ме,сног на-
родног одбора задужен за пољопривреду, а такође 
и лице које одреди месни актив Наро,дног фронт,а 
или друге друштвене организације, у циљу обаве-
штавања и потстицања иницијат,иве народа за су-
збијање и спречавање сточних Зараза.. 

Мере после утврђивања постојања заразе 

I Члан 13 
Ако се приликом извиђају утврди постојање за-

разе. ветерикарски стручњак дужан: је : 
а) да предузме, по одредбама уредбе и овога 

правилника, све потребне мере, у циљу спречавања! 
ширења и сузбијања заразе и да коктроивише извр-
шење предузетих мера; 

б) да утврди порекло болести и начин како је 
пренета; 

в) да о појави зараве из,вести надлежне месне 
народне одборе са чије се територије животиње до-
премање, односно на чију су територију отпремане 
у времену инкубације; 

г) да, у нар очи го опасним случајевима (нагло 
ширење заразе или помор стоке), обавести са терена 
све суседне неродне одборе о усташо вљ ело ј зарази 
и о заштитни,м мерама које треба предузети; 

д) да упозна месни народни одбор, претога вин ке 
месних друштвених организација а по могућству и 
произвођаче стоке, са знацима по којима се болест 
р зото зна је, са начином њеног ширења, са мерама за 
сузбијање и са начином лечења; 

ђ) да заравни материјал заражених односно на 
заразу сумњивих животиња шаље одређеном д^јаг-
ностичком заводу на испитивање, т о зарада није 
несумњиво утврђена. 
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Млад 14 
Ако се приликом извиђача утврди само сумња на 

заразу, предузеће се потребне заштитне мере и в-е-
теришрски преглед ће се поновити у року који од-
говара природи заразе иа коју се сумња. 

Ако би се према мишљењу стручног органа мо-
гло утврдити само секцијом болесне животиње да 
ли постоји заразна болест, претседник месног (град-
ског) народног одбора може наредити по предлогу 
ветеринар еног стручњака, ако нема животињског ле-
ша, да се убије једна или више болесних животиња. 

Орган-и или делови угинуле или убијене живо-
тиње који могу послужити за утврђивање болести 
послаће се у одређени дијагностички завод на испи-
тивање. 

У исту сврху могу се на живим животињама вр-
шити дијагностичка цепљења Или узимати крв и 
други потребни материјал за испитивање. 

Чим престане сумња да постоји заразна болест, 
престају предузете заштитне мере после извршене 
дезин,(рекције. 

Члан 15 
У дужност месног народног одбора опада: 
а) старање о тачном навршавању м-ера предузе-

тих ради спречавања ширења и ради сузбијања сточ-
них зараза; 

б) обавештавање уобичајен им начином на сел-ме 
-подручј,у становника, држалаца и одгајив,ача стоке о 
појави заразе и одређеним мерама за спречавање 
ширења и за сузбијале установљене заразне бо-
лесни; 

в) (подношење периодичиих извештаја о стању 
заразе за време дск она траје; 

г) предузиман^ мера против лица кој,а се не 
придржавају прописа о спречавању ширења и о су-
збијању сточних зараза. 

Члан 16 
Кад се установи сточна заразна болест из чл. 5 

Уредбе о сузбијању и) спречавању сточних зараза, 
извршни одбор среског (градског) народног одбора 
обавестиће о појави заразе и о ветерииарско-санн-
тар ним мерам,а) које су одређене за њено сузбијање 
све суседне среске (градске) ,народне одборе и на 
своме подручју све месне народне одборе, д р ж а н а 
добра за одгајивање стоке и јединице Јутословенске 
армије, а- прем,а потреби обавестиће о појави зар,азе 
и санитарну инспекцију, пошту, утоварне и истоварне 
железничке станице, речне и лучке капетаније које се 
налазе на његовом подручју. 

У пепо време изврш,ни одбор среског (градског) 
народног сдб' ра. послаће о том извештај министар-
ству по љг 'привреде народне републике и Министар-
ству пољопривреде ФНРЈ, а ва подручју аутономне 
покра,јине односно области још и поверен иштеу за 
гасљопри греду. 

Члан 17 
Извршни одбор среског народног одбора слаће 

повремено и према потреби! за креме трајања заразе 
у заражена места овога ветерина рск ог стручњака 
рчди провераван, а стања заразе и здравственсг ста-
ња стоке уопште и ради контрол исања извршења 
преду,зетих мера и отклањања- евентуалним недој-
ст ата-ка. 

Члан 18 

Ако је и,звршавање одређе,них ветеринарско-са-
нитарних мера скопчано са великим тешкоћама у по -
гледу држања' и исхране стоке, или ако омета бла-

повремено обављање неодложних пољопривредних, 
радова, или би имало других тежих еко,номски,х по-
следица, министарство пољопривреде народне репу" 
Слике може на образложен предлог извршног одбора! 
среског (градске!) народног одбора ублажити или 
сасвим обуставити мере о ограничењу кретања жи-
вотиња, амо убл.ажав,ање или обустављање неће по-
већати опасност ширења заразе. 

Члан 19 
Кад прође одређено време по угинућу, клању, 

убијању или по оздрављењу последње болесне жи-
вотиње у зараженом месту и кад се утврди да нема 
више ни заражених ни ва заразу сумњив,их жив-он 
тиња, а по извршеној дезинфекцији, објавиће се да 
је зараза прест,ала. " 

Сви они који су били обавештени о појави за-
разне-болести обавестиће се и о њеном престанку. 

Укидање ветерина рсмо^-санитарних мера вршиће 
се истовремено са о-бјављивање,м престанка заразе, 
Према врсти заразе и њене р а ш и р е н о с т срески 
(градски) извршни одбор може продужити одређене 
венерин ар скокдаиФар не мере до престанка опасности 
с д заразе. 

Члан 20 
Лечење заражених и на заразу сумњивих живо-

тиња у см,ислу прописа! овог правилника могу вр-
шити само ветеринари или вет ер ина роки помоћници^ 
а остало ,помоћно ветери,нарско особље са-ма под њи-
ховим надзором и упутствима. 

ПОСЕБНЕ ОД РЕ Д БЕ 

Сузбијање појединих зараза 

Слинавка и шап — арМћае ер/гооИсае 

Члан 21 
О уста,ноељ ању првог случа.ја слинавке и шапа 

на подручју неког среског (градског) народног од-
бора дужан је односни извршни одбор да најкраћим 
путем (депешом, путем телефона) обавести) министар-
ство пољопривреде народне републике и Министар-
ство пољопривреде ФНРЈ, а на подручју аутономне 
пок,рајине односно области ј-ош и поиереништво за 
пољопривреду. 

Ако је то први случај појаве ове зара,зе у одно-
сној народној републици, изаслаће министарство! ,по'-
љотр нереде народне републике свога струч-њака., ко-
ји ће н,а лицу места да испита!: 

л) на који ј,е начин зараза унесена; 
б) њену р,аширеност; 
в) природу заразе (бенигна, малигна); 
г) начин држ.ања и искоришћавања стоке у са-

мом зараженом м-есту и у ближој и широј околини; 
д) ,промет стоком и сточним производи ма; 
ђ) топот,рафске прилике тога крај-а. 
Код појаве п,рт-''г случаја слин-ав,ке и шапа и др-

жави изаслале и Министар-ство! шо л о привреде ФНРЈ 
у заражени кра-ј ов-ога стручњака, који ће на лицу 
места проверити да ли су предузете све мере за 
спречавање ширења и за сузбијање за-разе како се 
саде извршују а, према- околностима, да,ти и потреб-
на упутства га даљи рад. 

Члан 22 
На основу стања утврђеног извиђајем по чл. 21 

овог правилника! могу се предузети следеће мере! 
а) кл-аиве болесних и сумњивих животиња, кад С0 

слинавка и шап појави код мањег броја стоке у кра-
јњу где је није било!, а постоји вер-оватно ћа де ће1 се1 
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на т а ј н-ачи-н сузбити, о чему одлуку доноси мини-
стар пољопривреде народне републике н,а предл-ог 
извршног одбор-а ср-еск-ог (градског) на-р-одног од--
(Јора; 

б) одређивање зараженог круга на основу стања 
;утвр-ђе,Н"Ог у смислу чл. 21 овога правилника, а који 
круг -може да обухвати један Или више сал-а,ша или 
заселака,, један део или село. или више села заједно, 
водећи при том рачуна да се у њему послови могу 
обављати без нар-очито великих тешкоћа; 

в) изоловање зараженог круга понављањем стал-
них страж-а" са деви н фе к циони м (постројењима на ме-
стима ,кроз која се мора дозволити најнужнији оао1-
в р а ћ а ј људи и моторних возила, в у крајњој нужди 
и коњских запрега; 

г) забрана или само ограничење кретања пап-
ира-, а но потреби и других врста животиња у за-
раженом кругу, као и отпремања из зараженог кру-га 
сировина и прераде вин,а 'Које протичу од заражених и 
на заразу сумњивих животиња: 

д) забрана отуђивања ^анкара и одржавала ' сточ-
ни-х сајмова, пијаца, премирања) итд.; 

ђ) в-ршење вештачког комби нованог заражавања 
(имуни или реконвалесцентни серум и афтизовање) 
мод благе форме; 

е) одређивање угроженог к,рупа и 0'гра нежење 
промета и кретања папкара, док се не извр-ши ак-
тивно нм у,низова ње; 

ж) завршна изгона! ових ва пивара из угроженог 
Цфуга и њиховог отуђивања без посебне дозволе, 
^ок зараза траје. 

Члан 23 
У циљу спречавања шире-њ,а! слинав-ке и платна 

Министарство пољопривреде ФНРЈ у угроженом кра-
ју може одредити круг (појас) у коме ће се извр-
шити заштитна цепљења папкара!. Цепљење се може 
предузети и у ^ г р а н и ч н и м кра јев има, кад запрети 
опасност уношења заразе из суседне државе. 

Члан 24 
У местима и пределима који су због слинавке и 

шапа затворени (зар жени круг), а н у местима- и 
пределима који су угрожени, извршни одбор среског 
(градског) народног одбора може ограничити кре-
тање панк ара под условом да ограничење не стрел-
чев а исхрану животиња и обављање најнотребнијих 
пољопривредних радова. 

Ако раширеност слина,вк,е и шала узме веће ра-
змере, у кругу зараженог краја може се дозволити 
саобраћај шаторима. 

Члан 25 
Забрањено Је употребљавати, продавати, покла-

њати и п р е р а ђ и в а н млеко од заражене и на- заразу 
сумњиве стоке, пре н е т што је извршено загревање 
к-од одређене температуре којз уништава' клице (ви-
рус) слинавке и шапа. 

За време трај-ања заразе или опасности од ње, 
могу се одредити мере опрезности у погледу р-ада 
млекарских и кланичних предузећа и стављања у 
промет про-дуката и отпадак-а од млека односно меса 
и1 других делова од закланих папкар-а. 

Члан 26 
Кожи; вуна\, рогови, папци н други делови живо-

тињ-а! које су болесне од слинавке и шана или су, 
сумњиве на ту болест, могу се ст-авити у промет по-
сле извршене -прописане дезинфекције. 

Члан 27 
Кад се -слинавка и шап појави у ко јо ј суседној 

држави, Министарство пољопривреде ФНРЈ обаве-
стиће о том м-инистарства Пољопривреде пограничних 
народ-них република и истовремено даће упутств-а, 
какве мере опрезности треба да; предузму на гра-
ници и у потре НИЧИЈИМ крајевима у циљу спреч-авања 
уноса заразе у на-шу земљу. 

Прострел (бедреница) — ап(гах 

Члан 28 

Животиње ко је болују од простр.ана или за које 
се сумња да су болесне или заражене прострели , 
забрањено је клати и употре-бљавати њихово млеко 
и млеч-не (пр-оизводе. Исто- тако забрањено је угм;гре-
гр ебљава,њ е, продавање или покла-њање поједин-их 
делова од заражених и на заразу сумњив-их закла-
них животиња. 

Лешеви заражених животиња као и жив-отиња 
код кој.их се зараза установи после кл-ања. морају 
се заједно са кожо-м длаком и отпатцима учинити 
нешкодљиви м, 

На исти начин мора се поступити са ле-шевима 
дивљачи угинуле од прострела. 

За превоз или пренос лешева и делов,а ле-шева 
животиња које су биле заражене прострелом, морају 
се употр-ебљавати превозна! средств-а и судови из 
којих не могу испадати отпаци или делови било у 
чвр-стом или течном стању. 

Лешеви и њ,ихови делови морају се чувати од 
додира животиња и људи до нешмодљивог уклањаи 
ња, коЈЈе ће се извршити у смислу одредаба чл. 170 
овога правилника. 

Члан 29 
Лечење и операције заражених и Иа заражена 

сумњивих животиња могу вршити само ветеринари 
ил и ветеринар ски лом о-ћни ци. 

Отвар-ање лешева животиња угинулих од -про-
врела , или за које се сумња да су угинуле од те боле-
сти, може се, вр-шити у изузетним случајевима ради 
утврђив-ања дијагнозе, а-ли само у присуству и под 
надзором ветеринара или ветерин-арског помоћника. 
При отварању лешева не смеју сарађивати лина мо-ја 
имају повреде на рукама. 

Члан 30 
Код поједеначних случајеве обољења од про-

стрели забраниће се пуштање стоке из заражен-ог 
дворишта за време трајања заразе односно опасно-
сти од заражења. 

У случају обољења већег броја стоке мере из 
претходног става могу се применити и на стоку јЈед-
ног дела или целог зараженог места- са обуставо-м 
издавања сточних пасоша. 

Забрана може да траје у случај,у из став-а 1 овога 
члана до 8 дана, а у случају из става- 2 до 14 дана; 
ако се у томе времену не појави ниједан нови случ-ај 
обољења или сумње н,а обољење. 

За време- з-абране здраве животиње дотичног ме-
ста или дворишта моћи ће се употребљавати за рад 
само V томе месту. 

Члан 31 
Код оваког установљења прострели дужан је ве-

теринарски стручњаци да- испита извор заразе да 
настоји да се т а ј извор учини безопасним за даље 
разношење заразе н да заражено место уведе у еда-
зоотиолошки дневник. 
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Члан 32 
У сваком зараженом дворишту треба да има д о 

вољно дезиифекционог средства за особље које до-
лази у додир са зараженом или на заразу сумњивом 
стоком. 

Члан 33 
У крајевима где се прас тр ел чешће јавља а из-

вор заразе не може да се открије или учини безо1-
наспи м, н аредиће министарство пољопривреде на-
родне републике да се редовно сваке година врши 
заштитио цепљење стоке. 

Из подручја стадион арн,о; заражених пр о д е л о м 
забраниће се извоз сточне хране (сена и сламе) у, 
иезараокена! подручја. 

Сакат ија — МаНеиз 

Члан 34 ; 
' Кошмари (коњи, мазге, муле и магарци) зара-

жени сакати Јом морају се убити. Решење о убијању, 
заражених животиња доноси извршни одбор среског 
(градског) народног одбора!. 

Министар пољопривреде народне републике мо-
же наредити убијање иа санацију сумњивих живо.-
тиња : 

а) ако се на основу извиђа ја и преведеног ди-ја-
гностичког поступка утврди да је велика вероват-
н о г да постоји зараза; 

б) ако се ширење заразе не може успешно спре-
чити другим марама, или ак(01 је грло мале вредности; 

в) ако се животиње у карантину, и против за-
бране употребе за р а д или1 ако се затекну изван 
просторија које су за њих одређене, или на местима 
куда мису смеле до^и. 

Забрањено је клање сакагичних и на сакагију 
сумњивих животиња. 

Члан 35 

Сумњивим ва сакати ју см,атрану се сви коритари 
ио!ји су у последње три недеље дошли у додир са 
болесним или на санацију сумњивим животињама 
или који су били у зараженим просторијама', пашња-
цима или се напајају на. заједнички^ појилиштима са 
болесним или на сакагију сумњивим животињама, 
или уопште дошли у неп.осредан или посредан додир 
са таквим животињама. 

Ва саватију сумњиви копитари морају се подвр-
гнути прописаном дизати останком поступку који ће 
се понављати док се не утврди да ли је грло сака-
гично или није, а за та време треба их под надзо.-
ром месног народног одбора држати одвојено од 
здравих копитара. Поступак м)оже трајати највише 
3 месеца. Пре.ма месни-,м приликама и уз потребне 
мере опрезно-сти, извршни одбор среског (градског) 

: народног одбора! млаке дозволити употребу за рад 
на санацију сумњивих животиња. 

Члан 36 
Лечење и операције на сакагију сумњивих коши-

I тара смеју врш,ити само ветеринари. 
Секциј,а лешева! убијених или угинулих жив,отиња 

I које су биле заражене сакаги.Цом може се вршити 
само под надзором ветеринара. При томе се не смеЈу 

! употребљавати лица која имају повреде на рукама. 

Члгн 37 
У дворишту где има сакагљивих шта на сажетију 

сумњивих животиња мера бити довољно дезинфек-
дионог средства за дезинфекцију лица која долазе 

у додир са зараженим и на заразу сумњивим живо-
тињама, 

Беснило — 1у^5а 

Члан 33 
Ако се утврди беснило или се покажу знаци беи 

снила, или се примете знаци ,по којима се може .пси 
сумњати да ће се мод животиње појавити беснило; 
Дужан је сопственик или држалац животињ,е, или 
лице коме је животиња повер,ена на чување, да ждо 
вотињу одмах убије или Је издвајањем учини безок 
па сн о м, 

Соп ств ени ц и и лица одређена1 о д надлежних ор-
гана дужни су да одмах побију псе и мачке за које се 
су,мња да су са бесним или на беснило сумњивим 
псима или мачкама до,шли у додир. 

Пса или мачк,у моја у једе или огребе човека или 
животињу тр,еба одмах став,ити под ветеринар ски 
надзор, и онда кад не показује никакве знаке сумње 
На беснило. Надзор траје 15 да,на. 

Остале домаће животиње, осим веса и мачака;, 
ако су угрижене, или се: сумња да су угрожене од 
побеснеле животиње или да су са овим биле у н о т о 
средиом додиру, морају се, као сумњиве на зараже-
не., оделити и држати под ветерииароким надзором, 
и то: шиптари, говеда и бивола на јмање 6 месеци, 
а свиње, овце и козе 3 месеца. Такве животиње мо-
ра ју се постинф.е,кц попалио ценити одмах, а на.јдаље 
у року од 7 дана. 

Употреба за рад и, пуштање на испашу тако цеи-
љених животиња м,оже се дозволити после месец да-
н.а од дана цвиљења. За време трајања ветеринар-
оког надзора забрањено ј1е продава,ње и уопште оту-
ђивање или промена места држања животиња и з 
пр,едњег став,а, бе з одобрења месног народног од-
б о р а 

Члан 39 

Забрањено је клање бесних животиња као и жи-
вотиња за ко је се сумња да су бесне, к а о и употре-
бљив ање, продавање или поклањање њи,хових делова; 
мл,ека и других продуката. 

Члан 40 
Лешеви жив,о.тиња убијених због беснила или 

због сумње на беснило, к-ао и лешеви животиња ко ј е 
су угинуле од беснила или под сумњом на беснило, 
,морају се са,чувати д о доласка ветеринара. От,в,ара-
ње лешева врши се само у присуству ветеринара. 

Са леш,ева од ушну лих или убијених бесних или 
на беснил,о сумњивих животиња, не сме се скидати 
кожа, већ се такви лешеви са кожом, дл,аком и от-
пацима морају прописно учинити нешкодљивим. 

Члан 41 
У местима у којима се установи беснило, и у кра-

јевима у којима постоји опасност Да ће се ова за-
раза појавити, извршни одбор среског (градс,ког) на-
родног одбора може наредити, да се пси за време 
трајањ,а! опасности од заразе држ,е везани или затво-
,рени, в кад су напољу да морају имати- корпу на 
њушкци. У такв-и.м случај,евима може се забранити пу-
штање мачака изв,ан прес гори ја њиховог сталног др-
жања. 

Отету пања од овога, могу се уч,инити за ловачке, 
чобанске и те,глеће' псе, као и за псе к-оји су дреси-
рани за нарочите сврхе. 
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Члан 42 
Извршни одбор среског (градског), народног, од-

бора може наредити да се побију пси лг мачке, к-оји 
се држе противно постојећим прописима. 

Ако се у неком крају или на подручју некога 
града рашири беснило међу псима или мачкама у 
в,ећем обиму, или ако се узастопце појав-е нов-и слу-
чајеви беснила, извршни одбор среског (градског) 
народног одбора може наредити да. се н.а. зараженом 
подручју побију сви пси и мачке за ко је се не може 
са сигурношћу искључити м-огућност заражена . 

Члан 43 
У циљу успешнијег сузбијања беснила може се 

п р е д у з и м а ^ превентивно цеи љење паса против бе-
снила и одређивати редуцирана непотребних паса, 
а према! потреби ор.ганизовати уни-штавање вукова. 

Одлуке о редуциран^ паса доносе извршни од-
бори среских (градских) народних одбора и обласн,их 

, народних одбора, као и министарства пољопривреде 
народних република, а прописа-о превентивном цен-
Љењу паса доносе министарства п-ољопривреде на-
ре-дних република у споразуму са министар ст ви ма 
народног здравља народних република. 

Свињска куга — резИз зиит 

Члан 44 
Кад се у неком месту у једном, два или три 

дворишта установи свињска куга ил,и сумња на сву 
заразу, болесне и на заразу сумњиве свиње морају 
се држати затворене у о-дређеном простору. 

Забрањено је продавање и свако отуђивање за-
ражених и на заразу сумњивих свиња, а промена 
простора одређеног за њихов смештај може се извр-
шити само по одобрењу месног народног одбора. 

Забрањено је страним лицима да долазе у до-
дир са болесним и на заражење сумњи.вим свињама. 

Свиње болесне од свињске куге, као и оне за 
које постоји в е р о в а т н о г да су заражен-е^ треба по 
пр-авилу поклати, по м о - г у ћ н о с т и У за то одређеним 
кланицама и уз предузиман^ потребних мера опре-
зности ако постоји вероватноћа да ће се на тај начин 
зграза угушити, о чему доноси решење министар 
пољопривреде народне републике. 

Члан 45 
Кад се у неком месту устан-ови свињска, куга у 

више од три дворишта, забраниће се уопште свако 
пуштање свиња изван дворишта односно простора од-
ређеног за њих. Ова забрана може се применити на 
цело место или само један део, што зависи од вели-
чине места и раширености заразе. 

Лицима која врше преузимање стоке, месарима, 
штројачимз, као и лицима која се баве кућар-ењем. 
забрањено је задржавање у зараженим местима или 
деловима зара-жених места. 

Отпремање свињ,а из м-еста. у коме влада свињ-
ска куга извршни одбор среског (градског) народ-
ног одбора може дозволити на своме подручју уз 
потребне мере опрезности, само у сврху неодложног 
клања. За отпремање свиња изван тог,а п-одручја по-
требна је дозвола министарства пољопривреде на-
родне републике-. 

Кад ра.ширеност свињске куте узме неће р-азмере 
у месту где ге одржавају сточне пијаце или сајмови, 
забраниће се догон свиња из других места на такве 
пијаде односно сајмове. 

Ако се може очекиван да ће се клањем на за-
разу сумњивих свиња свињска куга у неком крај-у 
брзо угушити, министар пољопривреде народне ре-
публ-ике може наредити да се и такве сњиње по-
кољу. 

Ччан 46 
Ако вл-асник жели заклати за овоју потрошњу 

болесну или на обољење или заражена сумњиву 
свињу, дужан ,е да обавести месни народни одбор, 
који ће преко својих органа надзирати да се зараза 
на та ј начин не разноси. Забрањено је без посебне 
дозволе продавање, поклањање и уопште изно-шење 
меса!, сланине, сала! и других делова од таквих свиња 
изван зараженог места. 

Члан 47 
У циљу заштите свиња од свињске куге могу се 

пршити превентивна цепљења против ове заразе. 
Код одређивања методе по којој ће се цепљење вр-
шити, узима се у обзир раширеност заразе, прилике 
краја у к-оме се врши цепљење и сврха за коју су 
свиње намењене. 

На свиње цепл^ене симултаном методом приме-
ниће с-е. за време од три недеље од дана извршеног 
цепљењж, исте ветеринарско-санитарне мере као и 
на свиње за- које се сумња да су заражене свињском 
кугом. 

Туберкулоза домаћих животиња — Гикегси1о5'15 

Члан 48 
У циљу изналажења туберкулозом заражених 

домаћих животиња, вршиће се код стоке, а првен-
ствено код говеда државног и задружног сектора, 
дијагностичка испитивања' (туберкулинисање) на ту-
беркулозу. Животиње ко,в реагирају пртивно на ту-
бер-кулин. сматрају се као туберкулозом заражене. 

Ако се код н-еко-г грла установи туберкулоза или 
сумња- на туберкулозу, подвргнуће се туберкулини-
сању и остала г р л а исте врсте стоке која су сз за-
раженим или на заразу сумњивим грлимо била у 
таквом додиру да. су се могла заразити. 

Члан 49 
Сва грла. за која се на основу туберкулинисања 

или на основу клиничког или бактериолошког налаза 
установи да су заражена клицама туберкулозе или да 
п- стоји оправдана с^мња да су заражена, морају се 
држати одвојено од остале стоке. 

. Месни народни одбор дужан је да води евиден-
цију заражених грла са њиховом тачном ознаком и 
да издаје сточне пасоше само у циљу неодложног 
клања, што се мора назначити у сточно-м пасошу. 
Евиденцију заражених грла дужна су да воде и над-
лештва. установе, државна привредна предузећа, и 
сељачке радне н земљорадничке задруге за своју 
стоку. 

Туберкулозом ,ч ар а ж ену стоку треба по м.огућ-
ности што пре поклати, а клање се може извршити 
само на кланици и под надзором ветеринара. 

За,ражена грла могу се до клања употребљавати 
за рад, али се не могу употребљавати за расплод, 
нити отуђивати нити им се може мењати боравак 
без одобрења месног народног о-дбо-ра. 

Члан 50 
Млеко од животиња заражених туберкулозом 

или сумњивих на ову заразу мора се пре. упо-требе 
на одређен начин учинити нешкодљивим, за људску 
употребу. . . . 

Забрањено је стављати у промет млеко од жи-
вотиња које излучују клице туберкулозе (отворена 
туберкулоза плућа, туберкулоза вимена, црева, м I-
терице итд.), а исто тако забрањено је правити млеч-
не производе и друге животне намирнице од, млека! 
таквих животиња. 



Сз рана 752 — Број 51 СЛУЖБЕНИ лист Среда, 15 Јуни 1949 

Чл н 51 
Кад се туберкулозе установи код заклане живо-

тиње, управа клани-це је дужна проверити њено по-
рекло и о усгзновљењу заразе- обавестити извршни 
одбор среског (градског) народног одбора са чијег 
подручја потиче З-КЛРЧ.-, животиња. 

Члан 52 
Министар пољопривреде народне републике, а за 

подручје аутономне покрајине одн-осно области по-
вереник за пољопривреду мож-е додељивати изграде 
сељачким редним и земљорадничким задругама и 
другим сопственицима стоке, ако по упутствима 
успешно раде на сузбијању туберкулозе. 

Овчије богиње — уагЈо1а огЈпа 

Члан 53 
Кад се појаве овчије богиње или сумња на ову 

заразу у неком стаду или дворишту, одредиће се 
заражени круг, у који спадају заражена стада и дво-
ришта као и сва стада и двориштаа Из којих су овде 
у последњих 15 дана, од дана појаве заразе, биле у 
непосредном или посредном додиру са овцама из 
зараженог с-.ада односно дворишта. 

У зараженом кругу забраниће се за време траја-
ња заразе отуђивање оваца као и отпремање кожа 
и вуне изван зараже.ног круга. 

Зз време трајања заразе месни народни одбор 
може дозволити да се заражене и на заразу сумњиве 
(оце преместе са једног пашњака на други, или да 
сг дотерају кући, код условом да се предузму св-е 
мере опрезности да се зараза не разнесе. Забрањено 
је пуштати на заражене пашњаке здраве неимуни-
зоване овце у времену од два месеца од проглашења! 
зараженог круг?. 

Члан 54 
У заражено-м кругу извршиће се цви-љење СБИХ 

оваца које не помазују знаке обољења!. 
Ако су овце набављене за клање може се оду-

стати од цепљења. ако се сопственик обавеже да ће 
''Све овпе поклати у року од 10 дана од дана кад је 
зараза установљен а, 

Ако постоји овас ност да ће се овчије богиње 
разнети и на суседне крајеве, мин-истар пољопри-
вреде нар-од,не републике може наредити да -се овце 
дене и у тим крајевима. 
Г 

Члан 56 
Лешеве угинулих или убијених оваца, које су 

'боловале од богиња, треб-а са кожом, вуном и о т п а -
цима закопати, а где је могуће спалити. 

Полна зараза код коња — ехап!ћета соНаЈе рага-
1уИсит — боиг1пе 

Члан 56 
Када се у неком месту установи први случај обо-

љења од дурине, или сумња на1 ту заразну болест, 
забраниће се опасивање и отуђивање копитара у 
тбЈле месту и извршити њихо,в попис. Син копитари 
тега мест,а који могу бити носиоци узрочника дури-
не, морају се одмах клинички прегледати и њихова 
крв послати у за то одређени дијагностички завод, 
ради испитивања на дурину. 

Члан 57 
Према- резултати ма клиничких прегледа, сероло-

шких и микро ск,опских испитивања и етизоотисло-

\ 
шким моментима, копитари у зар женом месту од-
носно у зараженом кругу кла-сифкцирају се у 4 
групе: 

1) болесни од дур ине; 
2) сумњиви на обољење од дурине; 
3) сумњиви на аара-жење од дурине; 
4) здрави копитара. 

Члан 53 
Као б леон-а- грла од ду-рине сматрају се он-а: 

а) код којих су јасно изражени клинички знаци 
бол-ести, иако је серолошка реакција бил-а! негативна; 

б) код којих се микроскошски устано-ве трипа-
н-озоме или код којих је серолошке реакција пози-
тивн-а; 

в.) код којих је серолошка реакциј,а дала три 
пута сумњив резултат; 

г) код којих (постоје било какви неј-асни знаци 
болести поред сумњивог серол-ошког налаза. 

Члан 59 
Ило грла сумњива на обољење од дурине сма-

тра Ју се она: 
а) која показују код трокр-атвог серолошког 

прегледа крви једну сумњиву реакцију, а не пока-
зују никаквих клиничких зн-акова! болести; 

б) код којих постоје било какви нејасн,и знаци 
болести, иако им је серолошки преглед крви дао У 
три маха негативан резултат; 

в) изнурена грла слабе кон диш,и је, код којих 
се не може наћи никакав други разлог таквом ста-
њу, а налазе се у зараженом месту односно у зара-
женом кругу. 

Чл-ан 60 
Као- сумњивим на заражена од дурине сматрају, 

се она! грла која не пок? зу ју никаквих знаков,а бо-
лести и: код мојих трократн,и серолошке преглед кр-
ви д а ј е негативан резултат, али су у т-оку последње 
године дана дошла у полни контакт са болесним, на 
болест сумњивим или на зара жеше сумњивим грлима, 
ка-о и грл-а која, потичу из зараженог круга, или им 
се не може утврдити; порекло-

Сумњивим на залажење сматрају се и ждребад 
од болесних кобила до 1 године старости. 

Члзн 61 
Здрава су она грла ко-ј,а нису дошла у полни 

контакт са боле-сним одн-осно на обољење сумњивим 
или на залажење сумњивим грлимо а сви прегледи 
да ју негативне резултате. 

Члан 62 

Пр-е-ма стању болести и резултати^- испитивања 
може се у заражено^ месту наредити следеће: 

а) убијање или клање болесних и сумњивих 
животиња; 

б) кастрације (штројење) болесних и сумњивих 
животиња; 

в) стална или привремена забрана употребе з-а 
расплод; 

г) забрана или ограничење промета копитарима. 
Ко-биле које су заражене или сумњиве на обо-

љење од дурине морају се жигосати на левом буту 
рућим жигом (латиницом 0 односно латиницом 5). 

Министарство пољопривреде народне републике 
уместо убијања или клања може одредити други на-
чин уклањ-а!ња болесних или на об-ољење сумњивих 
животиња. 
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Члан 63 
У сваком случају п о ј а ^ дур ине мора се и ели-

тна и и проверити одакле је и на који начин зараза 
унета и да ли је пренета, или да ли постоји сумња да 
је пренета! у које друго место. 

За време трајањ,а' зараде распл-одни пастуви мо-
рају бити под сталним н-адзором ветеринара-, а у то-
ку пропусне сезоне мора им се крв периодично пре-
гледан-и. Опасивање се м-оже вршити сам-о о-них ко-
била), за које је и серолошке им прегледом кр-ви утвр-
ђено да нису заражене дур ино-м. 

Шуштавац — ^ап^гаепа етрћузетаГоза 

Члан 64 
Код појединачних случајева обољења од шу-

ш т а в е забраниће се пуштање на заражени пашњак 
и здргвих говеда из зараженог дворишта, све док 
траје опасност заразе. 

У случају обољења већег бро-ј-а стоке мере из 
претходног става- могу се применити на говеда це-
л-ог или сам-о. једног дела зараженог места, са обу-
ставом издавања сточних пасоша. Здраве жив-отиње 
из незаражених дворишта дотичног места могу се 
употребљавати за рад у томе месту. 

Све животиње за које постоји опа-сн-ост да се 
могу заразити, треба одмах активно имунизовати. 

Члан 65 
Лечење и операције на зараженим животињама 

могу вршити само ветеринари или в е т е р и н а р е ^ по-
моћници. а отварање лешева жив-отиња угинулих 
од шуштавца може се вршити с мо под њиховим 
надзором. 

Члан 66 
Лешеви животиња код којих је установљен шу-

ш т а в и могу се искоришћава^ у техничке сврхе, 
а где ла то нема могућности морају се И-Ј друг,и по-
десан начин учинити нешкодљивим за-једн-о са кожом 
и осталим деловима тела-. Лешеви и њихови делови 
морају се чув-ати до н^шкодл/ивог уклањања, да са 
њима не дођу у додир жив-отиње и људи. 

За превоз или пренос лешева и делова од ле-
шева животиња које су биле заражене шушташцем, 
превозна средства и посуде зз -преношење морају 
бити тако удешена, да из њих не мо-гу испадгти от-
паци или дело-ви било у чврстом или течном стању. 

Шуга копитара, оваца и коза — зсаб/е5 

Члан 67 
Забрањено је оболеле и на шугу сумњиве живо-

тиње отуђивати или пуштати тако где долазе здраве 
животиње!. 

Животиње к-од К О Ј И Х се установи шуга. као и 
оне за које се сумња да су заражене, морају се од-
мах раставити од здравих животиња и подвргнути 
лечењу. У току лечења спроводиће се. по налазу и 
упутствима стручњака, чишћење и дезин ерекција 
стаја, прибора и других предмета који су били у 
додиру са леченим животињама 

Члан 68 
Извршни одбо-р среског (градског) народног од-

бора може наредити клање шугавих животиња ако 
су у великој мери заражене, или су мршаве, изну-
рене, или старе, и ако би њих-ово лечење услед вре-
менских прилика или кога другог разлога трајало 
дуже времена, као и жив-отиња код ко,јих лечење 
није усп-ело или сопственик неће да их лечи. Кожа, 

вуна или кострет шугом заражених животиња, може 
се ставити у промет само на-кон проведене прописане 
де зин ерекције. 

Угинула шуг.ва дивљач укл-ониће се на нешкод-
љив начин. 

Ччан 69 
Сопственик је дужан да од шуге оболеле и на 

шугу сумњиве псе и мачке држи затворене и да их 
лечи по упутству ветеринарског стручњака, а у про-
тивном псе и мачке треба побити. 

Одлуку о убијању паса и мачака доноси месни 
нар-одни одбор. 

Члан 70 

Одредбе овога правилника о шуги копитара, 
оваца и коза одн-осе се и на друге животиње зара;-
жене шугом. 

Инфекциозна анемија коња — алает /а ШекИова 
- ециотит 

Чл и /1 
Код појаве инфекциозне анемије, болесни копи-

тар-^ као и они за које се сумња да су оболели или 
заражени, држаће се одвојено и под надзором извр-
шног одбора месног народног одбора. Код свију бо-
лесних и сумњивих грла мора се по научно признатој 
методи провести дијагностички поступак, ради утвр-
ђења болести. 

Члан 72 
Забрањено је пуштање к-опитар-а на заједничке 

пашњаке из дворишта у којима има ове заразе. Исто 
тако забраниће се за време сд 1 године, од д-ана 
установљења заразе, напасање здрав-их копитара на 
пашњацима ка којима су на п,асана заражена и н-а 
заразу сумњива грла. Друга ст-о-ка може се пуштати 
на -пашњак. 

За обављање неодложних пољских радова извр-
шни одбори месних народних одбора према месним 
приликама на своме подручју и уз потребне мере 
опрезности могу довволити употребу инфекциозном 
анемијом заражених и на ову заразну болест сумњи-
вих копитара, али под условом да не долазе у додир 
са другим копитаоима. 

Чл-ан 73 
Копит-аре КОЈИ болују од инфекциозне анемије 

ил,и за које се сумњ-а да су заражени овом болешћу, 
за-брањено је продавати, поклањати, замењив-ати или 
их презати са другим копит, рима. Са таквим копи-
та ри м-а не сме се одлазити н,а сајмове, пијаце и 
уопште на таква места где дол,азе други копитар-а. 

Члан 74 
Ђубре из стаја у којима се држе заражени или 

на з разу сумњиви к-опитара треба држати сложено 
на ђубришту најмање 4 недеље и за то време поли-
вати кречним млеком, а кад се извезе на њиву, треба 
га о-дм х заор-ати. 

Члан 75 
Министар п-ољопривреде народне републике мо-

же наредити клање или убијање болесних и сумњи-
вих грла, еко се н-а о в а ј начин зараза може брзо/ 
угушите'. 

Коже од закланих убијених или угинулих живо-
тиња морају се уништити'. 

/ 
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Црвени ветар (врбанац) свиња — гћи^ораШа би/5 

Члан 76 
К-сд појаве црв-еног ветра ИЛ,И сумње на ову за-

разу, болесне и на заразу сумњиве св-иње морају се 
држати одвојено од здрав,их свиња у затвореном 
дворишту или на простору одређеном за њих. Пр-о-
мена дворишта односно простора- може се извршити 
само по одобрењу месног народног одбора. 

Забрањено је продавање и уопште отуђивање 
болесних и на зар-азу суњмивих свиња. 

У изузетним случајевима и кад је то неопходно 
потребно, може се д-о-зв-олити да се здраве свиње из 
заражених, дворишта! терају на п-ашу али само ако су 
пре тога пасивно имунизоване. и ако не пролазе пу-
тевима куда се гоне здраве свиње из незаражених 
дв-ори-шта-, и ако- на пашњаку не долазе у додир са 
другим свињама. 

Под истим условим,а могу се из не зара жених 
дворишта гонити на пашу свиње за које се сумња 
да су се могле зара-зити. 

Члан 77 
Код установљења црвеног ветра, забрана кре-

тања свиња примениће се ио правилу само н-а зара-
жен-о двориште, а ако се зараза установи у више 
дворишта, може се та забрана протегнути на један 
део, а по потреби и на цело место. 

Ако се здраве свиње доведу у заражено двори-
ште, сг- њима ће се поступити као и са свиња-ма које 
се в-ећ налазе у таквом дворишту. 

Члан 78 

За отп-ремање здравих свиња из заражених ме-
ста на кланицу у друго место, потребн-а је посебна 
дозвол-а извршног одбора ср-еско-г (градског) народ-
ног одбора., који ће одредити услов-е под ко-јима се 
свиње могу отпремити. 

Члан 79 

Болесне свиње треба лечити серумом, а здраве 
активно имунизовати. Министар пољопривреде на-
родне републике може наредити да- се покољу бо-
лесне и н-а заразу сумњиве свиње, ако сматр,а да ће 
се зараза тим путем брже угушити. 

Исто тако, ка-д за-прети опасност в,ећег ширења 
9 црвеног ветра. Министар пољопривреде народне ре-

публике може наредити зчштитно ценљење свију 
свиња у местима'угроженим о-д оак заразе. 

Члан 80 

Ако се клање свиња болесних или сумњи-
вих на обољење или на заражене, врши за 
сопствену -потрошњу, власник је дужан да о 
томе претходно обавести извршни одбор месног на-
родног одбора, који ће водити надзор да се зараза 
не разноси. Забрањено је без посебне дозволе про-
давање, поклањање и уопште изношење меса, сла-
нине, сала и других делова од таквих свиња, изван 
зараженог места. 

Клање болесних и сумњивих свиња чије је месо 
намењено јавној! потрошњи може се дозволити под 
условом да их пре и после кл-ања прегледа ветери-
нар, а\ такво се месо може употребити пошто, је 
претх-о-дно учињено безопасним. 

Коже од свиња болесних о д црвен-ог ветра, ,мо-гу 
се ставити у про-мет само после извршене де зин-

; Лекције, ако није друкчије прописано. 1 

Заразна узетост свиња — теп1п8о-епсерћа1отуе1Шз 
епигоИса виит 

Члан 81 
У месту где је устан-свљена заразна узетост сви-

ња забрањено је слободно к р е т а л е свиња, као и 
допремање здр-авих из незаражених крајева, ако ни-
су н-а.мењене за неодложно клање. 

Члан 8^ 
Кад настане опасност уношења заразне узетости 

свиња у неки кра ј или у м-еста! где нема рве зграде, 
набављене свиње из зар.аженог или угроженог краја 
односно места морају се држати одвојено најмање 
месец дан-а- на посматрању и могу се пустити међу 
домаће свиње када се утврди да су сасвим здраве и 
да нису сумњиве на заразу. 

Члан 83 
Ако се зара,зна узето-ст свиња поја,ви у ограни-

ч ен,ом обиму у неком месту или крају где је до тада 
није било, министар пољопривреде народне републи-
ке може наредити да се болесне и сумњиве свиње 
покољу, ако се клањем болест мо-же брзо угушити. 

Клање свиња дозвољено је само у одређеним 
клани.цама, а месо се може искоришћава^ после 
проведеног поступка који осигурава уништавање 
узрочника заразне узетости свиња. 

Члан 84 
Кад нема изгледа да ће се зар-азна узетост свиња 

угушити само применом одређених ветеринарско-
санитарних мера, ми,нистар пољопривреде нар-одне 
републике може наредити заштитно цвиљење свих 
свиња у затвореном и угроженом подручју. 

Говеђа куга — ревИз коуЈпа 

Члан 85 
Кад се установи говеђа куга, предузеће се у 

заражено,м простору (дворишту, п-оседу, салашу, МА-
ЈУРУ, стаји) следеће мере: 

а) клање ових оболелих говеда и хитно строс 
вођење пасивне имуниза,ције осталих говеда ко.в су 
са болеснима била у додиру (путем стаја, стајског 
приб-ора', места за напајање, за је лаичких чувара 
итд.), а ако то није м-огуће, онда клање и тих го-
в-еда, и то све под надзором комисије, из чл. 91 
свота правилника'; 

б) по нахођењу комисије, клање говеда која 
се излазе на другом месту исто-г до м,: "ћин ет-на, а 
евентуално и у други.м двориштима, ако постоји 
оправдана сумња да се зараза м-огл-а т-амо пренети 
и ако није могуће извршити хитну пасивну ешуни-
за цију; 

в) нешкодљиво уклањање лешева' говеда! кој-а 
су од говеђе куге угинула ил,и због ње убијена (сп.а-
љивање. хе миск им начином безопасно уништавање 
или са кожом и длаком прописно дубоко закопавањ.е). 
Закопани ле,ш мора бити подривен сл,ојем земље нај-
мање од 2 метра, комо се мора претходно уна-
крст испресецан, а места на којима се лешеви за-
коп.авају треба ставити под стражу за време од 4 
недеље; 

г) ако су сва говеда из зара-жених стаја по-
клана ,а у њима је био мањи -број -св,а,ц,а или коза-, 
и оке се морају поклати. Даљи поступак са з акла -
ним овцама и козам-а зависиће од ветер шареног на-
лаза; 

д) велика стада! оваца и коза. која су смештена 
у зара.женим двориштима)каким у суседним двориштима 
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која су са овима У вези, чуваће се одво-јено и, под 
надзором 21 дан, или их треба! пасивно имун-изсв-ати; 

ђ) псе, мачке и пернату живи-ну тре-ба држати 
затворену изван говеђих стаја, а ако се з в е к н у у 
зараженим стајама или изван -одређен-о-г им простора, 
треба их побити односно ^по-кл-ати; 

е) свиње се морају^строго конту ма дир ати; 
ж) на дворишта- у којима има или је било за-

р-ажених говеда, оваца!, коза, или так-вих грла мо-ј,а су 
Са зараженим била у додиру, стави-ће се натпис 
,.'Говеђа куга" и поставити стража!; 

з) оа дозволом коми-сије могу се пуштати! у 
таква дв-оришта са-мо органи1 ун,утрашњих -по-слова, 
судска лица, лекари и бабице. Бављењ-е помен-^ти-х 
лица у зараженим двориштима може коми-сија кон-
тролисати, ако то нађе за потребно; 

и) без дозволе ко-мисије не сме с-е изнетог ни-
какав- предмет из зараженог дв-оришта1, шгги њего-ви 

,становници смеју долазити у додир са осталим ста--
новницима места; 

ј) -сва ли,ца која по дозволи излазе из а?раже-
н-ог дворишт,а морају се подврћи чишћ-ењу и дезин-
ф скц и-ј и; 

к) места- у .кој,има су боравиле заражене живо-
тиње и ствар,и к-ој-е су биле у додиру са зар-аженим 
животињама морају се пр описн-е очистити ,и дезин-
ф: ковати. Аг.о се такзе ствари н-е могу дезинфико-
вати или немају веће вредности морају се уништити; 

л) одела ли,ца која су била у додир-у са мрт-
вом или живом зар-аженом стоком или су била за-
послена при дезинфекцији, треба дев ин-ф икога ати. 
а ак-о су одела мање вредности треба' их спалити. 
Таква лица треба да до-бр-о оперу и дезинфи,кују оне 
делов-е свога тела (руке и бо-се ноге) који су имали 
додир-а^ са зараженим животињама или; стварима. 
Дези1нфекција се врши п-од надзором стручног органа 
ветеринаре ше; службе. -

Ч^Члан 86 
У местима у којима јо устанСЈрљена -гов-еђа куга 

треба', поред мер-а, из чл. 85 сувога правилника, преду-
зети још и следеће мере: 

ВЈ) на свима улазима и излазима зараженог 
ме-ста поставити т,абле оа ви,дним натписом ,. У ов-ом 
месту влада говеђа куга"; 

б) за време трајања заразе треба овце, козе 
и свиње укл-онити из стаја у којима су смештена 

,говеда; 
в) све домаће животиње треба држ-ат,и одво-

жено од говеђих стаја-, а псе и мотке који се скитају 
побити; 

г) лица која одлазе из зараженог места морају 
се подврћи одр-едбама чл. 85 тач. к) и м); 

д) из незаражених сгзОа треба ђубре сваки дан 
износити; 

ђ) забранити одржавање сајмова и свако скуп-
љање стоке. С-аобраћај људи у зараженом ме-сту 
'дозвољен је са ограничењем да не смеју, 'напустити 
место- изузев у нарочитим случајевима и ето одобрењу 
месног народног одбора; 

е) говеда; ов-це, козе и свиње могу с-е доводити 
у заражено место само ради клања за исх-рану стз--
новништва; 

ж) п-ровоз здравих говеда, оваца, коза и свиња 
и живот,ињских сировина железницо,м ил-и бродо-м 
Кро,з заражени пр-остор, може се дозволити само уз 
мере које искључују оп-асност ширења заразе; 

з) забранити извоз и превоз сеиз-, сламе и дру-
гих предмета помолу којих се може разнети зараза; 

и) заражена места или са1мо поједини делови 
зар,ажених места м-орају се ставити под стражу. 

Амо се зараза појави за време пољских радова, 
онда! се одређене мер,е могу проширити и до- границе 

д-отичн-ог атар,а а станоганиц-има, чи Ја двори-шта још 
нису заражена, може се допустити д,а Са СВОЈИМ за-
прегама врше пољске расове уз потребне мере 
опрезно-сти. 

Амо- се говеђа куга појави у вароши или у кој-ем 
в-ећем месту али у мањем обиму, комисија може при-
менити1 напред наведене мере сам-о н-а поједине де-
л-о-ве вароши односно већег места!. 

Чл,ан 87 
Установљење говеђе ку-ге у нек-ом месту ,повлачи 

одређив,ање зараженог круга у полупречнику до 20 
км од зараженог места. Одређивање зараж-еног кр-у-
га врши комисија из чл. ^ Овог.а- правилника или 
министарство п-ољопривреде, ' народне републике ша 
предлогу среског (градског) народног одбо-ра, т о 
комисија не постоји. 

Члан 88 
V заражен-ом кругу пр именоваће се следеће 

мере: 
1. — Ставиће се у дужност власницима односн-о-

држа-о-цима стоке: 
а) да пријаве н.адл,ежном мес,ном народном од-

бор-у сва обољења, угинућа и осташе промене (при-
раст или; отуђивање) у бројном стању пописане 
стоке; и 

б) да- лешеве угинулих грл-а морају на месту 
где су угинул,а- покрити и чувати од додира са љу-
дима- или животињама до; даљег наређења. 

2. — Месни народни одбор дужан је да: 
а) изврши попис а по потреби и обележавање 

говеда, оваца, коза и свиња на своме подручју и 
евидентирање обољења, угинућа као и о-стали-х про-
мена у бројном ста.њу п-о-пис-ане стоке; 

б) подноси извештај извршном одбору среског, 
н-аро-дног одбора и истовремено -обавештав,а' ветери-
нарског стручњака на експонираном подручју, о обо-
љењима и угинућу стоке; 

в) спречава увоз и провод говеда, оваца, коза 
и свиња, суве сточне хране и сл,а,ме кроз заражени 
круг без дозволе извршног Одбора среског нар-од-
ног одбор-а!; 

г) спречава промет стоком унут,ар зар-аже,ног 
круга и1 извоз стоке з2 клање из за,раженог к,руга 
без дозволе министарства пољопривреде народне 
републике; 

' д) забрани и спречи изношење из зараженог 
круга: говеда, бивола', оваца, коза, свиња, непр-аие 
вуне, длаке, чекиње, истопљеног лоја, папама, ро-
гова, суве сточне хране итд. 

ђ) забрани изгон стоке на- пашу, ако ветеринар 
нађе да постоји опасност ширења заразе. 

Члан 89 
Ако се установи говеђа ку-га у чопору (стаду) на 

путу, броду или железници, морају се сва грла и 
болесна и здрава одмах покл,ати Са поклан,о^ сто-
ком п-о-ступиће се по одредбама из чл. 85 тач. в) 
овом' пра,в или ика, а са лицима која су долазила у 
додир са болесном и сумњивом стоком, ГРО одред-
бама из тач л) истога члана. 

Члан 90 
Када се говеђа куг,а установи, дужан је извршни 

одбор среског (градско-г) народног одбора да пау-
краћим путем извести министарство пољопривреде 
н,ародн,е републике, а Са подручја аутономне покра-
јине односно области и н-адлежно повереништво зи 
полгарнереду, а истовремено и непосредно- Мини-
старство пољопривреде ФНРЈ, 
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Осим тмга дужан је на своме подручју да објави 
установљење заразе и да о томе истовремено најкра-
ћим путем обавести и све суседне извршне одборе 
среских (градских) народних одбора, као и месне на-
родне одборе за које се сумња да је зараза унета 
на њихова подручја1. 

Министарство пољопривреде народне републике 
објавиће установљење заразе на свом подручју, а 
истовремено обавестиће о томе и све суседне на-
родне републике. У случајевима предвиђеним у чл. 
89 овог правилника обавештење о установљен^ го-
веђе куге послале се у свима правнима у којима се 
зараза могла пренети. 

Члан 91 
Министар пољопривреде народне републике мо-

же руководити пословима сузбијања непосредно 
преко среских (градских) и месних народних одбора 
и својих стручних оргаиа., а по- указаној потреби 
може у споразуму са Министром пољопривреде 
ФНРЈ одредити у ту сврху стручњака, који ће за 
подручје појединих срезова, образовати комисије за 
сузбијање заразе и који ће руководити акцијом 
сузбијања, 

У комисију улазе: ветеринар среског народног 
одбора, лице ко.је одреди извршни одбор среског 
(градског) народног одбора, и претседник или ње-
гов заменик оног месног народног одбора на чијем 
подручју комисија ради. 

Члан 9^ 
Кад постоји сумња на говеђу кугу, предузеће 

се у месту и њему суседним местима следеће мере: 
а) попис свих говеда (бив ла), оваца, коза и 

свиња; 
б) затварање стаја н дворишта у којима се на-

лазе сумњива грла- или грла која су са сумњивцима 
била у додиру; 

в) одређива,ње лица која ће водити контролу 
над затвореном сток-ом; 

г) лријављивање свих случајева обољења или 
угинућа стоке из тач. а) овог-л члана; 

д) утврђивање болести Од ко,,је је жив-отиња 
угинула; 

ђ) забран,а приближавања животиња и непо-
званих лице лешевима; 

е) забрана) одржавања сточних сајмова, из-
ложби, премирања итд. за све врсте животиња; 

ж) забрана или ограничење промета са сум-
њивим животињам-а и жив-отињама које могу ,при-
мити заразу, као и са животињама., жиаотињским 
сировинама и прерађевинама које могу бити носи-
оци заразних клица; 

з ) забрана или ограничење изгона- стоке на 
пашу. жирење, заједничко напај,ање, купање и томе 
слично,; 

и) ограничење кретања лица моја би могла 
разнежи заразу; 

ј) забр-ана слободног кретања паса, мачака; 
живине итд. 

Члан 93 
Месо од гов-еда која су п,оклана због сумње да 

су заражен,а, а код којих се прегледом посл,е клања 
ут,в,рди да су била здрава, може се потрошити у 
месту гд-е су говеда поклана, ако је п,ретходно стерили-
зсвано Месо у таквом стању може се отпремити и У 
друг.а, места. Унутрашњи органи м-орају се учинити 
не шкодљив им. 

Коже од говеда из предњег става могу се от-
премити у ко-жарницу, ако се после скидања одмах 
дезинфнкују. 

Члан 94 
Клање стоке из и с т р а ж е н и х дворишта у заран 

женом месту или из места у заражено-м кругу која 
нису- сумњива на заразу, може се вршити само по 
одобрењу коми-сије и под надзором ветеринара. З в 
употребу меса и кожа ох? здравих животиња в,а-жв 
одредбе чл. 93 ово-га правилника. 

Ако се на закланом говечегу установи и на јмања 
знаци говеђе куге или сумње на ову заразу, иостуч 
пиће се по одредбама чл. 85 тач. в) овог-а прав-или 
ника. 

Члан 95 
Без одобрења министарства пољопривреде ФНРЈ 

зг брањено је лечити н ценити стоку болесну о д 
говеђе куге. 

При појави говеђе куге на ко јо ј друго ј врста 
животиња, примениће се исте мере као- и код го-
вед-а. 

Члан 96 

Ак,о се у времену од 10 дана од последњег у т -
пул ог или убијеног грла не устан-ови ни јед-ан случај 
говеђе куге. нити случај са повишеном темпера ту-, 
ром, сматрале се да је говеђа куга -престала!. 

После престанка г-овеђе куге провешће се де-
з инфекција- свих дворишта у зараженом месту и за-" 
раженом кругу, и у току од 14 да,на вршиће се сва-
кодневно индив иду алпи преглед свих грла мерењем; 
темпераггуре. 

Ако се у овом времену не појави ни један случ 
чај обољења или сумње на говеђу кугу, а дезинфек^ 
ција је завршена, прогласиће се да ј е зараза прест-аше 
и укин,уће се предузете ве тери нарско-санит а рид 
мере. 

Места на којима су укопана угинула или убијене 
грла морају бити д-обро ограђену 

Члан 97 
Кад се го,веђа куга појави у некој страно,ј др-

жави- нар-едиће Мин,истар п-ољопривреде ФНРЈ, пре-1 

ма- ст,ању заразе и опасности од њеног уношења, дај 
се обустави или ограничи увоз и провод свих ила 
само неких животи,ња, ж.ивотиње мих делова, енрон 
вина и прерађевина из целе или само извесних под-
ручја те државе, кас и предмета којима се може за-
раза нрене сити. 

О појави говеђе куге у некој стран,ој држави 
кас и, о предузетим мерама предострожиости у односу 
према то ј држави, Министарство пољопривреде 
ФНРЈ обавестиће министарства пољопривреде на-, 
редних република. 

Чл-а,н 98 
Ако. се г-овеђа ку-а појави у ко јо ј суседно.; др-1 

лави , м,инистарств,о пољопривреде неродне реп.убли-
ке која се граничи са том државом појачаће ветери-
иарску службу у граничним с-ре зов им а1 са потребним 
бројем ветер,инара и ветеринарског пом,оћног особља 
и руко,в-одиће њиховим р-адом око организовања из-
вршења прев,ен-г пених мера и надзирања здраве тав-
ности стоке. 

Мин,ист,ар п-ољопривреде народне републике мо-
же, прем,а' потреби, да потпуно обуста,ви или само 
ограничи погр-анични саобраћај и п,ромет стоком ИЈ 
осталим што је наведен-о у ставу 1 чл. 97 овог пра-
вилника. 

Члан 99 
У случају ,појаве говеђе куге у КОЈОЈ су-седно! 

држави;, извршиће се у сви,ма пограничним -срезов-има 
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п-опис панк ара у појасу од најмање 20 километара 
о д (траште, у коме ће се 'Сваких 7 дана обављати 
преглед свих ланкара. У случају да овој појас или 
њ-егов један део спада- у угрожени круг с обзиром 
на раширеност зарезе у суседној држави, вршиће се 
у њему ов^кодневн-о преглед цанкара по мо-гућности 
Са- мерењем температуре код говеда и бивола, 

О сваком сумњивом случају обољења' или угину-
ћа које животиње, месни народни одбор хитно- ће 
обавестити извршни одбор среско-г народног одбора 
или н-епосредно ветер-инаре на угроженом терену, и 
с к р а т и се д а се леш угинуле животиње с- (чува до 
његовог доласк-а; Леш се м-ора чувати под стражом. 

Министар пољопривреде ФНРЈ може на-р-едити 
за ш тит н-о цеи љење гов,ед а и битола, а по могућности 
и потреби и осталих папквра у угроженом пој-асу, 
као и изв-ан појаса; ако н- (ђе за потребно. 

Плућна зараза код говеда — р!еигорпеитоп1а 
сопГа^ога 1х)Уит 

Члан 100 
Кад се устан-ови први случај плућне зара-зе код 

говеда (и бивола), или сумња на ову болест, морају 
се ова говеда (и бивола) тога места држати затво(-
ре.на у стајама. Ако. се зараза или сумња на заразу 
појаши код говеда ко-ја се налазе на паши, задржаће 
се на пашњаку где су се затекла! у време установље-
њ-а заразне болести односно сумње на њу. Под зат-
вор ће с-е став-ити-, пр-ема (потреби, и ов1а говеда (и 
би воли) места из кога потичу -говеда- на паши. к-од 
којих се зараза или сумња н-а заразу појавила. 

Ако се плућна зараза установи у више дворишта 
једног места, треба мере из претходног став-а при-
менити и на говеда (и биволе) суседних м-гстз-. 

Чла-н 101 
Сва говеда која се налазе у затв-ореном месту 

или па-шњаку морај-у -се пописати и обележити вид-
ним знаком. Без одобрења извршног одбора среског 
.(градског) народног одбора не смеју се ове живо-
тиње удаљивати из дворишта односно пашњака где 
су смештен-а. 

Ако настане оскуди-ца у паши, или ако- то н-алажу 
времен-ске прилике, м-оже месни народни одбор д-о-
зволити да се на заразу сумњиво стока дотера са 
Па-шњака у место, али у том случају мора се држати 
Затворена у двориштима- односно стајама.. 

Члан 102 
Ако постоји сумња да су се у времену инкуба-

ције могла заразити говеда из другог места, приме-
ниће се предње мере и у томе месту. 

Члан 103 
Сва говеда болесна или сумњива на обољење 

ра ју се поклати. Клање ће се извршити, по могућ-
ству, у м-есту где ЈЈе зараза установљена. Ако то није 
могуће министар пољопривр-еде н-ародне република 
прописаће начин и услове под којима ће се живо-
тиње отпремити у друго место ради неодложног 
клања. 

Министар пољопривреде народне републике м-о-
же наредити клање и на заразу сумњивих животиња, 
ако се ради о мањем броју грл-а. 

Кад је у питању већи бро-ј говеда за која се са-
мо сумња да су се мо-гла заразити, може министар 
пољопривреде нар-одне републике, у сагласн-остиа са 
Министром пољопривреде ФНРЈ. наредити да се и 
она покољу или Да се оставе 6 месеци п-од сталним 
ветеринарско-санитзрним надзором. Ак-о би си у том 
времену међу њима установила зараза, морају се 
покличи. 

Чл,ан 104 

На заразу сумњиве животиње могу се у ограни-
ченом -кругу употребљавати за рад, док н,е покажу 
знаке обољења или сумње на о-бољење, и под усло-
вом д-31 се онемогући евентуално разношење заразе. 

Пуштање на пашу на заразу сумњивих животи-
ња може се према месним прил-икама- дозволити, али 
под условом да се не терасу на) па-шњаке где се на- ' 
писа -на заразу несумњива сток,а, и да сб не напајају 
ц,з- истим но-јклишти-ма-. 

Члан 105 
Ако се болесна или на болест сумњива животиња 

употреби противно забрани или се нађе изван одре-
ђеног простора, извршни одбор среског (градског) 
народног одбора може наредити да се животиња за- ј 
коље. 

Члан 106 

М-е-со од говеда покланих због плу-ћне заразе или; 
сумње ва ову болест може се, по одо-брењу ветери-
нара, употребити за људску храну. Гла,в-к. рогови, 
пап-ци и унутрашњи органи уништиће се. 

Амо је бро-ј покланих говеда толики да се месо 
не може потрошити у зар-аженом подручју а ни у 
на јближој околини, може се дозволити превоз у за 
ту сврху п-одешеним прев-озним сред-ствима до места 
потрошње. У в-ет ер ина р-еком уверењу ко-је пр-ати о-
вакву пошиљку мор.а се назначити да месо потиче 
од жив-отиња закланих због плућне заразе или сум-
ње на -ову болест, 

Члан 107 
Ле,шеви од пл,ућне заразе угинулих или збо-г ње 

поцепаних животиња чије се месо не може употре-
бити за- људску исхрану, могу се искористит-и у тех-
ничке сврхе, а где за то нема могућности, морају се 
н-а, други стидео зи н-ачин учинити нешк-одљивим. 

Члан 108 
Из заражених места забрањено је износити мле-

ко, млечне производе и отпатке од крава (и бнео-
лита) болесних или сумњивих на плућну заразу, 

Слама, сено и друга сточна храна, који могу бити 
носиоци заразних клица, не смеју се износити из зара-
женог дворишта. 

Члан 109 
Без дозволе министарства пољопривреде народне 

републике забрањено је цепљење против плућне за-
разе. 

Хеморагична септикемија говеда и дивљачи — 
раз(еиге11о818 1х)уит 

Члан 110 
Код појединачних случајева обољења од хемора-

гичне сеп тине мије забраниће се пушташе стоке и з за-: 
раженог дворишта. 

Ако се зараза појави у неком месту у већим разме-
рама и постоји озбиљна опасност њеног даљег шире-
ња, може се забранити пуштање говеда и бивола ив 
целог места, или само из појединих његових крајева. 

Члан 111 
Посуђе и прибор кој исе угаотр-ебљавај-у за1 бол-ес-не 

или на заразу сумњиве животиње не смеју се употреб-
љавати за здраву стоку. 
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Члан 112 
Клање животиња које су болесне или се сумња 

да болују од хеморагичне сенти,кемије до ЗБО л,е н^ )е 
само под ветеринарским надзором. 

,Лешеви животиња угинулих од ове заразне боле-
сти м гу се искоришћава^ у техничке сврхе, а где за 
то нема могућности, морају се на Аруши, подесан начин 
учинити нешкодљива!. Коже ес морају дезинфиковати 
или потпуно осушити пре отпремања из зараженог 
места. 

Полне оспе коња и говеда — ехаМћета соНа1е 
уебкиЈозит 

Члан 113 
Ако се у неком месту или стаду установи да је 

које грло коња или говеда болесно од полних оспи, 
или је сумњиво на обољење, извршиће се у томе месту 
односно стаду преглед свих расплодних грла оне врсте 
стоке код које је зараза установљена. 

Ако се зараза појави у већим размерама, наредиће 
извршни одбор среског (градског) народног одбора 
преглед свих расплодних копитара односно говеда 
свога подручја. 

Члан 114 
По установљењу зараза примениће се следеће мере: 
а) забрана припуштања болесних и на обољење 

или заражење сумњивих грла, док се посебним пре-
гледом не утврди да су болесна грла оздравила и да 
нема више на заразу сумњивих грла; 

б) лечење болесних и посматрање сумњивих грла; 
в) забрана промене места боравка болесних и на 

заразу сумњивих грла, без дозволе месног односно 
градског народног одбора; 

г) извештавање извршног одбора среског (град-
ског) народног одбора на чије се подручје зараза мог-
ла пренети одно.сно са чије.г је подруч,ја зараза могла 
бити унешена. 

Куга пернате живине — ре5(1з аушт 

Члан 115 
Кад се куга пернате живине појави у неком месту 

само у појединачним случајевима, забраниће се пушта-
ње живине изван дворишта у којима је зараза уста-
новљена, као и из суседних дворишта. Ако се зараза 
појави у крајевима где је није било дуже времена, 
може извршни одбор среског (градског)' народног од-
бора, по одобрењу министра пољопривреде народне 
републике, наредити да се покоље сва заражена и на 
заразу сумњива живина, ако има изгледа да ће се на 
тау ша чин зар-а,за брзо угушити. 

Живина треба да се коље по могућности на једном 
месту. 

Члан 116 
Ако се куга пернате живине рашири у већој мери 

у неком месту, забраниће се слободно кретање и про-
мет свих врста пернате живине у томе месту. 

Извршни одбор среског (градског) народног од-
бора може, уз потребне мере опрезности, дозволити 
продавање и изношење из зараженог места заклане 
и очупане живине. 

Члан 117 
У месту у коме је установљена куга пернате жи-

вите извршн.и одбор среског (пра.док о-г) наредн,ог 
одбора наредиће да се у незараженим двориштима из-
врши заштитно цвиљење кокошију, као и друге жи-
вине подложне овој зарази. Цвиљење се може одре-
дити и у оним местима која су угрожена од куге пер-
нате живине. 

Угинула живина учиниће се нешкодљивом заједно 
са перјем, по могућности спаљивањем. 

Министарство пољопривреде народне републике од-
носно повереништво за пољопривреду аутономне по-
крајине односно области може за пределе у којима с^ 
куга пернате живине чешће јавља, наредити обавезно 
цвиљење све пернате живине подложне овој зарази. 

Колера пернате живине — сћо1ега ау/шп 

Члан 118 
Одредбе из чл. 115 и Иб овог правилника важе и 

за сузбијање колере пернате живине. 
У месту у коме колера пернате живине узме веће 

размере, као и у местима где се ова зараза чешће 
јавља, месни народни одбор организоваће скупна цви-
љења ж.ивине против ове заразне болести. Приликом 

— цвиљења извршиће се чишћење и девин (рекција жи-
винарник., а угинула живина учиниће се нешкодљи-
вом заједно, са перјем - могућности спаљивањем. 

Заразне болести кунића 

Члан 119 
У циљу сузбијања болести кунића, примењиваће 

се према Брсти и природи болест.и, стеченим искустви-
ма, стању и резултатима савремене науке, одговарајуће 
мере које могу допринети спречавању појаве и ши-
рења као и сузбијању заразних болести. 

Које ће се заразне болести кунића сузбијати по 
одредбама Уредбе о сузбијању и спречавању сточних 
зараза и овог правилника, одредиће се посебним упут-
ствима. 

Заразне болести пчела 

Члан 120 
Од заразних болести пчела сузбијаћс се: 
а) опака гњилоћа (куга) пчелињега легла — резШ 

ар.Ј15 и 
б) акароза (грињавост) пчела — асаговд. 
Када се појави која од ових болести, или сумња 

на коју од тих зараза, а прегледом на лицу места 
не може се сигурно поставити дијагноза, мора се па-
толошки материјал прописно упаковати и послати у 
одређени дијагностички завод на преглед. Ово могу 
учинити и поједини пчелари. 

Члан 121 
До установљења које од болести из чл. 120 овог 

правилника забраниће се отпремање из пчелињака од-
носно дворишта на заразу сумњивог у друга места: 
употребљаваних кошница и оквира, пчела, пчелињих 
легла, саћа, меда, воска, употребл,-,аваног пчеларског 
прибора и других предмета којима би се могла зараза 
пренети, 

Ако се установи која од болести из мл. 120 овог 
правилника, продужиће се забрана за време трајања 
заразе и, према потреби и месним приликама, проши-
риће се и на суседне па и на удаљеније пчеларнике 

Члан 122 
Према врсти заразе, њеној раширеност!! и -годиш-

њем добу, могу се за угушивање заразе применити 
следеће мере: 

а) уништавање спаљивањем заражених друштава 
заједно са кошницом, медом и саћем; 

б) уништавање спаљивањем само зараженог саћа 
или заражених пчела; 

в) пресељавање друштава у чисте — незаражене 
кошнице; 
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г) дезинфекција меда, саћа, кошница, пчеларника и 
пчеларском прибора у свима случајевима, осим код 
акарозе; 

д) лечење заражених кошница односно целог пче-
л а р и ц а ; 

ђ) коначна ревизија са бактериолошким прегледом; 
е) код опаке гњилоће пчелињег легла забрана 

употребе меда и воска за пчеларске сврхе и после про-
ведене дизенфекције. 

Члан 123 
Ако се која од заразних болести из чл. 120 овог 

правилника установи код пчела пресељених ради паше, 
дужан је власник вратити пчеле заједно са прибором 
и другим предметима у првобитно место. Од овога се 
може одустати ако постоји могућност сузбијања заразе 
на паши, без опасности да се она даље разнесе. 

Члан 124 
Послове око извршења ветеринарско-санитарних 

мера наређених у циљу сузбијања заразних болести 
пчела, може извршни одбор среског (градског) народ-
ног одбора поверити пчеларском стручњаку или ис-
куснијем практичару. 

Сарадња са ветеринарском службом Југословенске 
армије и санитарном инспекцијом 

Члан 125 
Установљење и сузбијање сточних заразних бо-

лести код животиња које служе потребама Југосло-
в е н ^ армије, врше органи ветеринарске службе Ју-
гословенске армије. Ово важи и за животиње војних 
и других лица које служе потребама војске и стоје 
под надзором органа ветеринарске службе Југосло-
венеке армије. 

Јединица Југословенске армије која нема свога ве-
теринара у случају појаве заразне болести или сумње 
на заразну болест код животиња које служе њеним 
потребама, може позвати најближег ветеринара ве-
теринарске службе дотичне народне републике ради 
предузимања потребних мера за сузбијање заразе. 

Извршни одбор среског (градског) народног одбо-
ра, а у хитним случајевима и месни народни одбор, у 
случају потребе, може позвати најближег органа вете-
ринаре^ службе Југословенске армије ради предузи-
ман^ потребних мера за сузбијање појављене сточне 
заразе. 

Члан 126 
О појави заразе или сумње на заразу код живо-

тиња наведених у првом ставу чл. 125 овог правилника 
као и о њеном престанку, дужни су органи ветеринар-
ске службе Југословенске армије обавестити надлеж-
ни извршни одбор среског (градског) народног одбо-
ра, који ће одредити потребне мере за спречавале ши-
рења заразе међу животињама свога подручја. 

Извршни одбор среског (градског) народног одбо-
ра дужан је да на своме подручју обавести јединице 
Југословенске армије о појави и престанку сточне 
заразне болести или сумње на њу, и саопштити им 
мере предузете у циљу спречавања ширења односне 
заразе. 

Ако запрети опасност већег ширења које од сточ-
них зараза или опасност помора стоке, органи ветери-
нарске службе Југословенске армије и органи вете-
ринарске службе народних република дужни су да уза-
јамно сарађују и да се помажу. 

Члан 127 
Када се појави сточна заразна болест која се мо-

же пренети на људе (слинавка и шап, прострел, сага-
гија, беснило, туберкулозе домаћих животиња, црвени 
ветар свиња) извршни одбор среског (градског) на-

родног одбора известиће о томе, поред органа и уста-
нове из чл. 16 овог правилника, и повереника за народ-
но здравље среског (градског) народног одбора и над-
лежну санитарно-епидемиолошку станицу (санитарну 
инспекцију). Извештај треба да садржи: назив заразе, 
врсту животиње код које је установљења, место где 
се зараза појавила и мере које су предузете у циљу 
сузбијања. 

Ако санитарна инспекција нађе за потребно да са 
своје стране предузме мере за заштиту људи од зара-
зе, дужна је да о предузетим мерама извести ветери-
нарску службу дотичне народне републике односно 
надлежни извршни одбор среског (градског) народ-
ног одбора. При одређивању мера сузбијања и профи-
лаксе, органи ветеринарске и здравствене службе тре-
ба да сарађују и да се потпомажу. 

У случају појаве болести из ст. 1 овога члана код 
људи, дужна је санитарна инспекција да без одлага-
ња обавести надлежну ветеринарску службу и да, по 
могућности, назначи порекло заразе, 
ч Министарства пољопривреде и министарства на-
родног здравља народних република организоваће за-
једничко сузбијаше сточних зараза које се могу пре-
нети на људе у крајевима где се оне ензоотично по-
јављују. 

Б. Спречавање зараза 

Члан 128 
Ради отклањања опасности уношења сточних за-

разних болести из суседних држава може Министар 
пољопривреде ФНРЈ: 

а) ставити одређени део границе под ветеринарски 
надзор за време трајања опасности; 

б) затражити употребу народне милиције у смислу 
Закона о народној милицији, а у споразуму са Мини-
стром народне одбране и употребу војске, ако то 
потребе буду захтевале; 

в) наредити попис и жигосање стоке у погранич-
ним крајевима, периодично надзирање здравственог 
стања и обавезно пријављивање насталих промена код 
стоке у тим крајевима. 

Попис и жигосање вршиће месни народни одбори 
По упутствима датим у ту сврху. Где је то из ветери-
нарско-санитарних обзира потребно, може Министар 
пољопривреде ФНРЈ, у споразуму са министром по-
љопривреде народне републике, наредити да то извр-
ше посебни органи. 

Члан 129 
Животиње које су оболеле од заразне болести, 

или које показују знаке на основу којих се може сум-
њати да су оболеле, или за које постоји су.мња да су 
се заразиле, не могу се, по правилу, пуштати у саобра-
ћај, нити отуђити. 

Ако настане потреба да се зар-ажене или на за-
разу сумњиве животиње покољу, извршни одбор сре-
ског (гр-адског) народн-ог одбора м-оже дозволити да 
се такве животиње у кругу затв-ореног подручја от-
преме у одређену кланицу. У случају кад се такЕ-е 
животиње отпремају у кланицу изва,н зараженог кру-
га, дозволу даје министар-ств-о п-ољопривреде народ-
не републике. Отпремање животиња може се дозво-
лити само под условом да се искључи могућност раз-
ношења заразе. Превозна средства која се употребља-
вају за њихово преношење морају бити тако уређена 
да простирка, храна, изметине и слично не могу неиз-
дати, а после сваког транспортовања морају се прево-
зна средства очистити и дезинфиковати. 

Уп-отреба заражених и н а ' заразу сумњивих жи-
вотиња за рад, затим напуштање заражених двори-
шту салаша, пашњака, места бора,вка и слично од 
стране таквих животиња, може се према врсти и при-
род^ заразе дозволити уз посебне мере опрезности 
и под условом да се на тај начин не разноси зараза. 
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Сточни пасоши 

Члан 130 
Копитар и и па пк ари морају бити снабдевени сточ-

ним пасошем, који служи к-?о доказ о својини, по-, 
реклу и здрављу у њему описане животиње, у овим 
случајевима: 

а) кад се преноси право власништва животиње 
на неког другог; 

б) кад се стока тера или отпрема на сточни са-
јам, изложбу или утакмицу; 

в) кад се стока тера или отпрема на подручје 
другог месног народног одбора због промене места 
сталног боравишта; 

г) кад власник нема сталног боравишта и своје 
животиње тера од места до места'; 

д) кад се стока отпрема железницом, бродом или 
којим другим превозним средством, или тера пешице 
ради продаје или слично; 

ђ) кад је намењена за клање за јавну потрошну 
или ако је месо намењено за приватну потрошњу, 
онда само кад се животиње кољу у кланици. 

Ову обавезу може министар пољопривреде на-
родне републике, у сагласности са Министром пољо-
привреде ФНРЈ и Министром финансија ФНРЈ, про-
ширити и на друге случајеве осим напред наведених. 

Сточни пасош је јавна направа и његово фзлси-
фиковање Је кажњиво. 

Члан 131 
Сточни пасош издат у иностранству за животиње 

које су допремљене у нашу земљу важи као доказ 
о пореклу и својини, али се на њему не може у на-
шој земљи пршити пренос права власништва нити 
потврда о здрав ств еност и. 

Ч л н 132 
За свако грло крупне стоке (коња, магарца, ма-

згу, мулу, говече и бивола) издаће се посебни сточ-
ни пасош. Младунчад која сисају уносиће се у сточ-
ни пасош са мајком. 

Скупни сточн.и пасош за ситну стоку (овце, козе, 
свиње) може се издати само у случају ако гл ен на 
Једног власника и на једну врсту животиња. 

Члан 133 
Власник стоке дебија сточни пасош на основу 

гк тврде КОЈОМ месни Н: родни одбор, или лице које 
он овласти, потврђује да Је животиња сопств-еног 
одгоја. 

Издавање пасоша за животиње одгајене на др-
жавним пољопривредним добрима, иа п-ољопрвред-
ним газдинствима сељачких радних и земљораднич-
ких задруга, на економијама надлешт.ва, установа и 
предузећа, или служе потребама Југословенске ар-
мије, или које су набављене на лицитацији или доби-
вене но судској пресуди, врши месни (градски) и:--
родни одбор на основу потврде дотичног државног 
односно задружног органа о пореклу и својини жи-
вотиње. 

При куп-е гини или поклону пасош се преноси на 
купца односн-о п-с клонопри мада-. 

Члан 134 
Издавање сточних и соша, пренос права со,пстве-

пости, продужаван^ здравога ености и давање упута 
за одлазак грла у одређено место, врше месни на-
родни одбори. 

Послови из ст 'ва 1 овога чл:на могу се обуста-
вити из ветеринарско-санитарних разлога. 

Сточни сајмови и изложбе 

Члан 135 
Сточни сајмова и изложбе м-огу се држати само 

н^ прописно уређеном и од надлежног органа одос 
бреном месту и под надзором органа ветеринаре^ 
службе. 

У местима где се одржавају сточни сајмови ду-
жни су месни (градски) народни одбори да о свом 
трошку сајмиште прописно уреде. Сајмиште мора! 
бити ограђено тако да животиње могу улизити од-
носно излазити само на одређеним местима. Р-ади 
правилног и брзог контролисања здравствености сто-
ке и сточних пасоша, као и ради н-есметаног догона 
и одгона стоке, на ограђеном сајмишту мора бити 
д-ов-ољно пролаза који се по потреби могу затвор 
рити. 

Чјгсв 136 
Стока се на сајмишту мора држати одвојено по 

врстама и мора имати уређаје за везивање крупне 
и смештај ситне стоке. 

Сајмиште треба да има своје појилиште, које мо-
ра бити тако уређено да ни у мом случају не би 
мо-гло допринети; разношењу заразе. 

Места односно градови у којима се одржавају 
сајмови са већим до-гоном стоке морају уз сајмиште 
подићи стаје за конту ма дирање заражених и на за-
разу сумњивих животиња На сајмишту са мањим 
дотон ом стоке одредиће се за те потребе посебно 
ограђени пр-о-сто р, 

Чла,н 137 
На сточним сајмовима и изложбама мора бити 

присутно д-овољно стручног особља ветеринарске 
службе. На св ко ј капији сајмишта мора за време 
одржавања сајма бити присутно најмање по Једно 
стручно л,ице ветеринарске службе, чија је дужност 
да прегледа свако грло стоке које ул,е-зи у сајмиште, 
без обзира да ли је намењено- продаји или није. Пре-
глед крупне стоке врши се индивидуално, а ситне 
скупно, сем кад ^ т ер ин-а роко -с анитар н е потребе из-
лажу индивидуалне преглед и ситне стоке. 

Члан 138 
Сајам се отвара само при дневној светлости. До 

отварања сајма капије сајмишта морају бити затво-
рене. 

Ако се при пуштању стоке установи која зара-
зна болест или сумња на такву болест, неће се за-
ражене и на заразу сумњиве животиње пустити у 
сајмиште. Орган ветеринарске службе одузеће па-
сош таквих животиња и сместиће их у контума-циону 
стају или у ограђени ,простор, и поступиће по про-
пис,има који важе за сузбијање установљене заразе, 
односно заразе на коју се сумњам 

Животиње са не ис правним сточним пасошима-, 
као и о,не које су доведене са подручја зет в-с р-ен ог 
због заразне болести, неће се пустити у сајмиште. 
Са животињама ко!е су доведене из зараженог под-
ручја, као и са) онима к-о,Је су приликом д-огрна на! 
сајмиште биле у положају да се могу заразити, по-
ступиће се као са животињама сумњивим на зарзн-
жење. 

Кад се посумња Да- Је сточни пасош фалсифико-
ван, пр-оти,в његово-г имаоца ћ-̂  се поднети приј-ава 
месном (градском) народном одбору ради даљег по-
ступка. 
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Члан 139 

На сајмишту морају бити уређене простори-је у 
којима ће се обављати сви послови манииулације са 
сточни^ пасошима. 

У просторије? за органе ветеринаре ке службе мо-
ра бити уређај за прање руку и де^инфекцшу. 

Сајмиште мора имати своју вату за мерење круп-
не и ситне стоке. 

Члан 140 
После сваког одржаног сајма мора се сајмиште 

Као иј прилазни путеви добро очистити и по потреби 
дезин,фиковати. 

Кад је стока била затворена у стају за конту-
панирање стоке односно у ограђени простор одре.ђен 
за исту сврху, морају се те просторије очистити и 
дезинфиковати. 

^ у б р е са сајмишта и из конту мацион^х просто-
рија може се износити на њиве под условом да се 

заоре. У противном ђубре треба спалити. 
Без дозволе месног народног одбору не сме се 

стска затварати или нашао ив.а ти на сајмишту. 

Члан 141 
Ветеринаре^! надзор над сточним сајмовима и 

већим сточним изложбама или утакмицама врши ми-
нистарство пољопривреде народне републике одно-
сно повереништвЈ пољопривреде аутономне покра!-
јине или области преко својих орган,а, ветеринарске 
службе. 

Такав надзор може вршити и Министарство по:-
љолривреде ФНРЈ преко сводих органа. 

Члан 142 
Код одржавања изложби стоке, премирања и ли-

ценцирања расплодне стоке, примењиваће се исти ввте-
ринарско-санитарни прописи као и код одржавања 
сајмова. 

Члан 143 
Ка^ се стока набавља изван сајмова и отпрема на 

веће удаљености, потребно је да вет ер ибарски струч-
њак стоку прегледа пре отпремања, без обзира на 
који начин ће се она отпремити. 

Кад се због појаве које сточне заразне болести 
забрани догон једне или више врста стоке на са.јам, 
или кад ов у неком крају обустави одржавање сточ-
них са јмова може се купована односно продала вр-
шити у месту боравка животиња, под условима који 
ће се прописати за сваку заразу напосе. 

Ветеринарско-санитарне мере у товилиштима и 
сабиралиштима стоке, заједнички пашњацима, 

јавним појилиштима и склоништима 

Члан 144 
- ' Забрањено је у истим просторијама товили шта 
односно сабиралишта држа,ти различите врсте стојне. 

У товилишту и сабиралишту мора се одржавати 
потребна чистоћа". Приликом сваког стављања у тов 
или до.рона у сабиралиште морају се просторије то-
вилкЈцта односна ,сабиралишта и прибор претходно 
очист.ити и девин,фиковати. 

Стручни органа ветеринарсек службе дужни су 
да повремено контролишу здравствен-о стање стоке 
у тбгаилиштима и сабирал ш т и м а . 

Кад у товилишту или сабиралишту угине неко 
грло, или се изврши принудно клање, а не може се 
искључити сумња) на коју заразну болест, извршиће 
се преглед осталих животиња у тов ил ишту односно 

сабиралишту, као и дезинфекција свих просторија и 
прибора товилишта или сабиралишта. 

Члан 145 
Под заједничком испашом сматра се испаша на 

коју се пушта стока равних сопствен ик а, без обзира 
да ли су из једног или више места и да ли стока 
стално борави на пашњаку, или се увече дотоци 
кући. 

Пре пуштања на заједнички пашњак стоку мора 
прегледати ветерчнарски стручњак. 

Преглед се врши скупно шел врстама стоке, а ин-
дивидуално само ако постоји сумња на заразну бо-
лест. За.ра.жене и на заразу сумњиве жи-вотиње не 
смеју се пуштати на заједнички пашњак. 

Стоку која се држи дуже времена на пашњаку, 
мора вете^инарск,ц стручњак повремено прегледати. 
Преглед је обавезан у случајевима када- стока са 
једног пашњака одлази ва други, као и пре поврат-
ка Са пашњака. 

Члан 146 
З,а напајање стоке морају постојати уређена јав-

на нојилшџта. 
Под јавним појилиштем сматра се појилиште које 

служи зз) нападање стоке радних сопсТв шина, бед 
обзира да ли се налази у настањеном мест^, или по-
ред јавног пута или на заједничком пашњаку. 

Члан 147 
Кад се утврди да је на јавном појилишту напајана 

заражена или на заразу сумњив,а стока, месни на-
родн.и одбор забраниће употребу тота појили шта 
док се не очисти и предузеће погребне мере За ча-
шћење, а у случају потребе и за испражњена буна-
ра и дезинфекцију. Чишћење и дезинфекцијк мора 
се извршити и на простору еко пој1илишта на коме 
се стока задржа,ва.. 

Забрањено ј е на јавним појилиштима прати1 по-
суђе, одећу, обућу и друге предмете на које се сум-
ња да би могли бити носиоци клица заразних бо-
лести. 

Члан 148 
Стаје свратишта и других јавних локала које 

служе за привремени смештај пролазне стоке, нао и 
дворишта млинова, морају се држати чисто и повре-
мено дезинфиковати, о чему ће водити надзор извр-
шни одбор месног народног одбора. 

Кад се у околини подави сточна заразна болест, 
чишћењу и дезинфиковању таквих стаја обратиће се 
увез.а.на пажња. 

Ако се у стаји означеној у првом ставу овога чла-
на установи сточна заразна болест, или се утврди 
д.а је била смештена заражена! или на заразу сум-
њива стока,, мора се таква стаја одмах очистит,и и 
дезинфиковати. Док се то не изврши, не може се у 
њу смештати ни страна ни сопствена стока. 

Ако се у дворишту сопствен ика, стаје која служи 
за смешт.ај стране стоке појави сточна заразна бо-
лест, не може се у такву стају смештати стока све 
док зараза ил,и сумња на заразу не престане. 

Ако се у стаји моја служи за привремени сме-
штај стране стоке не би одржавала потребн,а чисто-
ћа, може месни народни одбор забранити употребу 
такве стаје. 

Промет кожама 

ж Члан 149 
Коже животиња закла,них и,зван кланице, затим 

Кђже угинулих и из нужде закланих животиња могу 
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се стављати у промет само уз уверење месног народ-
ног одбора, којим се потврђује да животиња са које 
је кожа скинута није угинула од заразне болести или 
заклана због заразне болести или сумње на њу. 

Коже животиња угинулих од заразних болесни 
или з а в а п и х због заразних болести илгл сумње на 
заразу могу се отпремити само- после извршене де-' 
Д и р е к ц и ј е , уколико није друкчије прописано. О' 
извршеној дезинфекцији издаће потврду ветерин.р-
ски стручњак у чијем је присуству дезинфекција 
извршена. 

Лина која врше преузимање кожа наведених у 
пре,дњим ставовима дужна су да са кожама преузи-
мају и одговарајуће потврде и да коже обележе. 

Члан 150 
Отпатке КОЈИ настану приликом прераде кожа\, 

а намењен,и су даљ,ој преради, треба пре отпремања 
из предузећа дезинфиковати а неупотребљиве спалити. 
Отпадне воде пре испуштања из пред,узећа треба на 
подесан начин прочистити и дезинфиковати. 

Превоз животиња и њихових делова 

Члан 161 
Код превоза железни,цом или бродом обавезно је 

прегледање копитара, цанкара, пернате ж,ивине и 
кунића, као и меса и месних прерађевина намењених 
јавној потрошњи. I 

Животиње се прегледају при утовару и истовару, 
а месо и месне прерађевине само при утовару. 

- Од прегледа при утовару и истовару изузи-
мају се: ' . , н 

а) денч не (комадке) пошиљке живих животиња, 
кад се превозе у амбалажи; 

б) денчане пошиљке меса и месних прерађевина 
намењених јавној потрошњи; 

в) жи,вотиње које се превозе на! изложбе., утак-
мице и слично или са њих; 

г) животиње које се превозе са једног на друго 
државно добро, ако та државна добра имају своју 
ветеринарску службу. 

Код предаје на превоз животиња' наведених под 
а) в) и г) овога члана мо,ра сопственик односн,о пра-
тилац поднети уто,вар ној станици сточни пасош ове-
рен од стране надлежног органа: ветеринарске слу-
жбе, односно за живину и куниће потврду о незара-
жен оста места порекла, а за п о к и љ к е под б) уве-
рење о пореклу и здравствености, издато од стране 
надлежног ор,гана! ветеринарске службе. 

Странке која отпремају животиње, месо или ме-
сне прсрађевине. дужне су да о томе благовремено 
известе органа ветеринаре^ службе коме је пове-
рен преглед такв,их пошиљки. Ако се р кови уто^ 
вара односно истовара прекораче кривицом органа 
ветеринаре^ службе, он ће сносити дангубину по 
прописаној тарифи. 

Пошиљке које .при,падају јединицама Југосло-
венеме армије потпадају, код отпремања односно 
допремања железницом или бродом, под здравст,вени 
надзор органа ветеринарске службе Југословенске 
армије. 

Члан 152 
Утов,ар ч истовар животиња у железничком с о-

браћају дозвољен је само на он,им станицама које еу 
За ту сврху отворене по Именику железничких ста-
ница!, -а у бродском саобраћају у сваком пристаништу 
где постоји агенција. 

У иста железничка кола може, се. по правилу, 
товарити само стока, исте врсте. ^ изузетним случа-
јевима, као што су селидба и слично, може се у исти 
в.гон товарити стока разних врста. 

Утова,р и ис товар ж.ивотиња, као и утовар 
меси и месних пр грађевина, врши се, по прав,илу, 
при дневној светлости. У изузетним случајевима се мо-
же истовар дозв-олити и при вештачком осветљењу, 
21ли под условом да је осветљење довољно јако да 
се преглед V:оже правилно обавити 

Члан 153 
Ж,ивотиње се не м-о-гу товарити у кола ко Ја' нису 

чиста и дезинфикована. 
Пре утовара дужан је ветеринарски стручњак де 

се увери да ли је в-агон односн,о простор на1 броду 
чист и дезинфик,оеан. 

Заражене и на за,разу сумњ,иве животиње, к°о и 
животиње за које се сумња да би могле бити зара-
жене, могу се отпремити возом или паробродом само 
и изузетним случа,јевима! и уз такве мере оп,резн,о-
сти. које ће онемогућити разношење заразе. "Желе-
зничка кола односно простори пароброда у којима 
су он-акве животиње превођене, морају се појач,ано 
дезинф,иковгп-и, а ђубре уништити. 

Члан 154 
Пре утовара дужан је ветерикарски стручњак да 

прегледа свако грло да ли је здраво и без сумње 
на КОЈУ од заразних болести. Ако се ко,д прегледа 
нгђу грла оболела од неке заразне болести1 или сум-
њива да су заражена, или да су пореклом из под-
ручја ' затвореног због заразне болести, ветеринарски 
стручњак ће забранит,и отпремање таквих грла ^ли 
целог транспорта, што зависи од врсте уетановљене 
заразне болести односно сумње на такву болест. За-
ражена и ка заразу сумњива грла дужан ј,е ветери-
наре^! стручњак да преда месном народном одбору 
на чув,ање или да врати У место порекла, а пасо-ше 
да задржи. 

Члан 155 
Приликом прегледа стоке намењене за утовар, 

мора се утврд,ити исправност сто-чних пасоша. Грла 
без сточних пасоша или са1 неисправним пасошем не 
могу се уговарати. 

Члан 156 
Ако за време превоза оболи или угине која жи- -

ношња, а посто-ји сумња на заразу, орган железнич-
ке односно пзробродске службе задржаће у п-рвој 
под,есној станици транспорт и позв-ати најближег ве-
терингрског стручњака да изврши преглед. 

Ако се приликом прегледа утврди која заразна 
болест или сумња на такву болест, в е т е р и н а р е ^ 
стручњак, у споразуму са о,рганом железничке одно-
сн,о пг ребро деке службе, одлучиће да ли ће се тран-
спорт пуштати даље или ће се стока истоварити, вра-
тити у станицу поласка (утовзрну) или послати у 
најближу кланицу. 

Чла,н 157 
Забрањено је успутно до тов сливање животиња и 

избацивање лешева из вагона. 

Чла1н 168 
Ако се код истовара стоке утврди заразна бо-

лест и.ти сумња на заразу, ветери,царски стручњак 
поступиће Са зараженом односно на зара,зу сумњи-
вом стоком по прописим-а овог прПрилн-ика. 

Члан 159 
Пошиљке сирових кожа, длака, чекиње. полако, 

рогова и костију могу се отпремити из једног места 
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у друго весо су снабдевене уверењем да потичу од 
здравих животиња. Ако такве сировине потичу од 
заражених или на заразу сумњивих животиња, мо-
рају бити преходно девин фииов-ане ако није друк-
чије прописано, што ће се навести у уверењу. 

Члан 160 
Код превоза животињ,а, живостињских сировина 

и прерађевина другим превозним средствима (ками-
оном, колима, саоницама итд.) осим железницом или 
бродом, мао и кад се жив-отиње терају пешице ша 
отет ој ања преко 20 км, примењив-аће се ветеринар-
еко-санитарни прописи као и код превоза железни-
цом или бродом. 

Отпремане животиња из једног места! у друго, 
на начин означен у претходном ставу, није дозво-
љено путевима и кроз места где би се могле зара-
зити. 

Члан 161 
Превозна средства (железничка кола-, простори 

бродова, камиони итд.), која служе За- превоз живо-
тиња или живот,ињских сировина, прибор који се 
употребљава код њиховог утовара, превоза или ис-
товара. као и сабирвлишне просторије и истовариа 
места (ра,мпа!), мор-ају се после сваке употребе очи-
стити и д евин фи ков ати. 

Клање стоке и кланице 

Члан 162 
Клање стоке чиј(е је месо намењено јавној по-

трошњи вршиће се са-мо у кланици или на месту 
(пр,остору) нарочито за по одређеном. Од овога се 
изузимају с1амо случајеви неодложног клања- из 
нужде. 

У месту где постом кланица или одређено место 
За кла,ње, мора, се крупна стока (говеда, бив оли и 
шиптари) клати та.мо и ОНДА кад је је месо наме-
њено за потрошњу у сопственом кућанству. Кланце 
силне, стоке (овце, козе и свиње) у кланици односно 
н-а- за то одређеном месту није обав-езно, ико је месо 
намењено потрошн,и у властито-м кућанску . Мини-
стар пољопр-ивреде н--.р одна републ,ике м-о-же из ве-
терипарско-санитарних или опште хигијенскнх ра-
злога одредили да се клање ситне стоке мора вр-
шити у кла-ница,ма и онда над је месо намењено вла-
ститој потрошњи. 

Забрањено- је клање разних врста стоке у истим 
просторијама' и у в;сто вр-еме 

Члан 163 
Обавезан је преглед стоке за клање чије ј-е месо 

намењено јавној потрошњи. Прегл,еду подл-ежи св-а 
стока- ире и по-сле клања. 

Болесне жи,вотиње! и животиње заклане из нужде 
подлеже прегледу у сваком случају, без обз-и,ра да 
ли је њи,хово месо н-амењено ј-авној потрошњи или 
за потребе са-мих сопственика. 

Кад је у интересу сузбијања! сточних зараза, или 
кад. то налаже потреба заштите људског здравља од 
сточних болести, може министар пољоп,ривреде на-
родне републике наредити да се преглед стоке пре 
и после клг(ња- в-р-ши и онда кад је њено месо- наме-
њено приватној потрошњи. Преглед стоке за клање 
и М1ес,а) врше ветери,на,р ски стручњаци, 0 преглед ко-
питара за клање само ветеринари. 

Члан 164 
Кланичне стаје за смештај стоке зи! кла,ње морају 

бити одвојене од кланичних стаја за смештај радне 
сломе. 

Животиње одређене за клање ^ допремљене на 
кланицу, по п-рав-илу, морају ое заклати. Клање се 
ноће извршити ако извршни одбор среског (град-
ског) народног одбора, на основу мишљења ветери-
нар скот стручњака1, дозволи да, се животиња не ко-
ље. У том случају дозвољ-ава се одвођење животиње 
са кланице. 

Члан 165 
Ако се на кл-аници установи заразна! болест, уп-

рава кланице извести ће о томе месни (гр-адски) нес-
родни одбор. 

Ако) оа мод заклане животиње нађу знаци сум-
њиви: н-а за,раду, ВЈ (преглед није вршио ветеринар-, 
саму,ваће се заклана! животиња на кланици д о вете-
ринарског прегледа, 

Чла-н 166 
Забрањено је дов-ођење и држање ш-са у кру-гу 

кл,а-нице. 

Члан 167 
Код отпремања! меса и месних пр грађевина н-аме-

њених јавној потро-шњи из једног места у друго!, 
пошиљци м,ора бити приложено уверење да месе 
(месне пр грађевине) потич,е од животиње која) ,је пре 
и после клања прегледан и месо (месне прерађевине) 
нађено употребљени за људску храну. Уверење из-
даје орга(н ветерин,ар оке службе који је извршио 
преглед. 

Нешкодљиво уклањање живописних лешева и 
отпадака 

Члан 168 
Лешеви угинулих животиња (домаћих и дивљих), 

без обзира од какве су болести угинуле, лешеви за-
кланих или у-бијених ж-ивотиња чије је месо иеупо-
требљиво за лидску хр-ану као и клан ич ни конфи-
скати, морају се одма-х учинити нешкодљивим. О,ни 
се могу прерадни ати у техничке сврхе, уколико овим 
правилник,ом није друкчије одређено. 

Члан 169 
Постројења за прерађиван^ животињок,их леше-

ва и делова животиња ко,ји су н,е употребљива за 
људску х-ра-ну (кл аничин кон фис-к ати) не смеју се 
подизати близу људских станова и пољопривредних 
објеката. 

Ако се такво постројење нал-ази у кру,гу клани-
це,. онда његове (просторије морају б-ити одељене зи-
дом о,д кланич-н,их просторија к са посебним прила-
зом. који мора- бити извин клан ич ног објекта. 

Постро-јење за пре,р-ађивање животи њених леше-
ва мо-ра им-ати посебно - особље и специјална пре-
возна средства за доп-р-емање лешева1. 

Лешеви животиња-, делови лешева и . кланична 
конфискати допремљени на п-остројење за пр сређи-
вање по правилу, не смеју се непрерађени даље от-
премати и употребљавати за друге с-врхе. 

Члан 170 
У местима- где нем,а могућности за и з р а ђ и в а њ е 

жив-оти-ње,ших лешева, или где нема' могућности за 
њихово отпремање у постројење зв п,ре,раду, морају 
се лешеви, о,тпа,ци итд. пропис-но- закоп-ати. или спа-
л,ити или н-а који други подесан начин учинити не-
шкодљ-иви м, 
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Свако место или више млњ^х места заједа,о мо-
рају им,ате одређени простор за нешкодљиво укла-
њање животињских лешева и отпадака, (сточно гроб-
ље, јаму-гробницу или слично), са комором за- чу-
в ње и секцију лешева.. 

Сточ,но гробље! треба ,подизати, по пр,а,ви,лу, на 
сувом (оцедитом) земљишту, и мора бити тако уре-
ђе,но да је неприступачно другим жив,отињам,а'. Гроб-
ље се не сме подизати у близини људских станова, 
Јавних бунар,а, одводних канала, прометних путев,а, 
пашњака и уопште на такви-м местима где се сакуп-
љ-ају људ,и или стскз. 

На пашњацима удаљеним од, насељених места 
морају се уредити п-осе-бна ст,оч-на гробља ко-ја- мо-
рају бити удаљен,а од појилишта и путен ,ч 

Одређив,ање места за нешкодљив,о уклањање жи-
воти, њских лешева и отпадака! врш-ић,е се у сп-ора-
зуму са надлеж-н-о-м санитарном ине лектиром. 

Члан 171 
Делови леше,ва: кож!3, длака, вуна. рог-ови. папци 

итд. могу ое однети сај сточног гробља! са,мо на осно-
ву одобрења ега ерииар-ск-ог стручњака и под усло-
вима које он одреди. 

Члан 172 
Места са -већим броЈем стоке мора,ју ,и-мати в-е-

теринарског хигијенстчара, а в-ише мањих места -могу 
имати за једн никог вет ер илирског хит иј,е ни ча,р а, 

Члан 173 

Дезинфекција 
Вршење дезИнфекци,,в обавезно је п,ри откри-

вању и при престанку заразе. У току трајања заразе 
вршиће се дезинфекција према потреби и врсти 
Заразе. 

ДезинфекциЈа се врши по упутствима и под кон-
тролом в-етеринара или вет ер гатарског по,моћника 

Чл,ан 174 

За дезинфекцију долазе у обзир места где су оа 
задржавале заражене и на зар 1 зу сумњиве жив-оти-
ње. предмети са којима су таква животи,ње биле у 
додиру, предмет,и за које се може посумњати да се 
са њима могу пренет ! клице заразне болести, лица 
мој,а су била У додиру сз зараженим или заразу сум-
њивим животињама, као и саме животиње које су 
заразу преболеле или се сумња да су биле заражене. 

Превозна средства (железничк,а кола. бродски 
простори, камиони итд.) у којима је превожена стока 
и сточне сировине, затим утоварне и истовар не рам-
пе, сабира л-иш та стоке, ст-очна сајмишта, кар антенска 
станице, као и сва друга- постројењ,а и просторије 
ко је служе за прив,ремени или пролазни смештај сто-
ке, сточних сировина и произв-ода. морају се ноела 
ов-аке употребе дези,нфи к-о вати. без обз-ир,а на по-
стојање заразе или сумње на заразу. 

Пре девинфекције извршиће се прописан,о чи-
шћење а по потреби и п-рање објеката- одређених 
за дезинфекцију, и спаљивање предмета од мање 
вредности. 

Члан 175 
Дезинфемција је нревентизиа и специјална. Пре-

вентивна дезинфекција се врш,и кад није установ-
љен ниједан случај какве заразе, а специјална се 
бр ши увек непосредно после св,аког установљења 
неке заразе или сумње на њу. 

П,ри в,ршењу превентивне дезинфемције треба 
у нотр ебљ ана ти% н сиз менич,но она дезинфемциона 
с,редства мо-ја су најесЈшигс-кија за уништавање клица 
бастер неких и вирусних инфекц-ија. а код специјалне 
дезинфекције она средства која су па-је фи каснија за 
уништ-ава,ње кл,ица, доти-чне заразе. 

Дезинфекцнја пашњака, лигад?, и други,х з,емљи-
шта- врши се чишћењем и спаљивањем отпадака, и 
кор-ова, ире ор звањем и забраном приступа- живо-
тиња!. О употреби средстава за дезинфекцију одл-у-
чује ветерина рс к,и стручњак. 

Прем,а приликама и п-отр-е,бам,а м-оже се де зм ин-
фекција поновити више пута. 

Мере у граничном саобраћају 

Чл,ан 176 
За увоз и, провоз (т,ранзит) животиња, животин,, 

ских делова, сировина, п,рерађени на-, као и предмета! 
мо-ји м-огу бити носиоци клица сто-чн-их заразних бо-
лести, потребна је посебна дозвола Министра пољо-
прив,реде: ФНРЈ за сваку ,поједину ,пошиљку, ук-олико 
уговорима није друкчије -регулисано 

У дозволи ће се прописати услови под који,ма 
се животиње или п-ош,иљк,е могу увести у нашу зем-
љу или провести. Нећг; се дозволити уво? и прогон 
животиња које болују од неке заразне болести, или 
се сумња да су заражен,е или Да су м-огле бити зат-
ражене, као и п-ошиљки за ко ја се сумња, да су но-
сиоци зара,зних клица-. 

Члан 177 

Научне установе и заводи који се баве производ-
и т и целива, кад желе ув,е-сти из иностранству живе 
узрочнике сточних з,араза, м-орају претходно затра-
жити одобрење Ми,нистра пољопривреде ФНРЈ ч-е 
дати обавезу да ће се пренос тих узрочника извр-
ш и ш на начин који искључује могућ-ност разношења 
Заразе. 

' Министарство пољопривреде ,народне републике 
контролиоа!ће да ли су у научној установи односно 
производ ном за,воду предузете мере довољне за 
обезбеђење од разношења заразе и да: ли се те мере 
извршују. 

Члан 178 
Ако се у иностранству појави која од сточних 

заразних болести и настане опасност да с4 унесе у 
нашу земљу, може Ми-ниста,р пољопривреде ФНРЈ 
огранич-ити или за-бранити у,в-оз Шо- и провод (тран-
зит) свих или само појединих врста животиња, живо-
тињских сировин,а и прерађевина. као и предмета са 
којима би се могле! унети зараза. 

У нарочито хитним и опасним случајевима могу 
у пограничном промету такве забране -при-време-но 
издавати надлежни извршни одбори с,реских (град-
ских) народних одбора, с тим да о томе одмах из-
весте Министарство пољопривреде ФНРЈ. 

Мере .предв,иђене у овом чла,ну могу се приме-
нити и на, друге врсте животиња које нису поменуте 
у Уредби о сузбијању и спречав,ању сточних зараза, 

Члан 179 

Увоз и пр -воз жи,вотиња, животињских делова, 
сир ов ин I и ,пр грађевина као и предмета моји могу 
бити носиоци клица сточних заразних болести, може 
се вршити само преко за то одређених граничних 
станица. 

Код свију гран,ичних жел е знп ши-х станица, по-
морских и реч,них приста,ништа, преко мојих се врши 
промет наведен у претходном ставу, осн-ов-а^ се 
гр ами чио -в ет ер и н ар ека слу жб а 
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Граничко-ветеринарске станице са већим проме-
том морају има,ти' ветеринара са помоћним особљем, 
а по потреби и уређеним лабораторијумом. При так-
вим станицам,а уредиће се постројења за контума-
дирање животиња!. 

Послове граничи о -в етерин арске службе на гр-а-
вичним станицама са мањим прометом вршиће, поред 
редовне дужности, најближи ветеринар кога овласти 
Министар пољопривреде ФНРЈ у споразуму са ми-
нистром пољопривреде народне републике. 

Гранични ветеринар дужан је да све послове еко 
прегледа обави, гео правилу, у времену прописаног 
за,држав,ања! воза!. Ако би се к,ривицом ветеринара 
кола задржала, дуже него што 0е потребно да се 
изврши прописани преглед и други послови који су 
са тим у вези, сносиће дангубину по прописаној 
тарифи. 

Члан 180 
Овкру пропратних докумената код извоза', увоза 

и провоза животиња извршиће гранични ветеринар 
кад утврди: х 

а) да здравствено стање животиња одговара по-
стављеним условима; 

б) да су прописно утоварене; и 
в) да су пропратна документа! исправна. 
У случају кад се у транспорту установи код јед-

не или више животиња нека за,разна болест или 
сумња на. такву болест, гранични ветеринар задр-
жаће транспорт од даљег отпремања!. Ако су у пи-
тању животиње домаћег порекла намењене извозу, 
морају се истоварити или врат,ити у место' порекла 
или послати у клани,цу, а ако су у питању животињо 
страног порекл,а, транспорт ће се у таквом случају 
вратити, ако посебним уговорим није друкчије утвр-
ђено. 

Члан 181 

Ако пропратна ветеринаре ка документа нису 
исправка, може гранични ветеринар задржати т,ран-
спорт животиња, од даљег отпре мања или вратити 
натраг, кад се рада о увозу или провозу. 

Кад гранични ветеринар нађе да ј е превозно 
средство!: железничка кола, лађа или камион претр-
пан животињама! и да то узрокује њихово мучење, 
услед чега могу настати угинућа, може зауставити 
отпремање транспорта док се не изврши растере-
ћен^ превозног сродства. 

Чл:(н 182 
Код извоза, увоза и провоза, сточних сировина и 

прерађевина као и предмета који могу бити носиоци 
клица сточних заразних болести, гранични ветеринар ће 
прове,рити, на основу 15-дневног извештаја1 о сточ-
ним зара за ма, да ли з а извоз, увоз односно прово з 
им,а каквих сметњи с обзиром на ста!ње сточних за-
раза у землЈИ порекл а. 

Гранични ветеринар ће оверити пропратна до-
кумента кад испита њихову исправност и утвр-ди да 
ли одговарају пошиљци. 

Члан 183 

Гранични ветеринар може задржати пошиљку од 
даљег отпремања у случају: 

а) кад постоји опасност разношења моје сточне 
заразне болести; 

б) кад пошиљци нису приложена прописана про-
пратна ветеринарска документа; и 

в) кад п,ропратна ветерина,рока документа нису 
исправна!. 

Ако се пропратна ветеринаре,ка документа вез 
тачке б) и в) накнадно поднесу или изврши потребна 

коректура докумената ветеринар ће их оверити н 
дозволити отпрему пошиљке. 

.Члан 184 
Код извоза у иностравство стоке, сточних енрон 

вина, гар-ерађевина итд. морају се узима,ти У обзир; 
услови земље у моју се уво-зи, као и земље кроз коју 
се ировози 

Члан 185 
У погледу оних држава са којима Је промет жи-

в-отињама, животињским сировинама!, прерађевинама( 
и другим предметима, којима се могу пренети клице 
сточних заразних боле-сти, регулисан посебним уго-
вором. примењ-ива ће се код изво,за, увоза и провоза 
одредбе тога уговора. 

III. — НАКНАДА ШТЕТЕ 

Члан 186 
Накнада штете коју, у интересу сузбијања и 

спречавања сто чим гх зараза, претрпи сопственик сто-
ке услед наређеног клања, убијањ-а или цеи љења 
стоке или услед опера,ци.,ја! извршених у циљу сузби-
јања моје сточне заразе, и накнада! штете за пред-
мете унишене (Гли оштећене приликом дезинфекције, 
пада на терет државе. 

Сопствен ин,и ма говеда и копитара угинулих од 
прострели, говеда угинулих од ш у ш т а в е и сопстве-
ни ци ма п-а п,к ара и к,ои ит ара код којих се и поред 
нр-Повремено извршеног ант правичног постан ф е ф 
ционаиног цеи љења појави беснило по истеку вре-
мена потребног за стицању имунитета, може мини-
стар пољопривреде народне републике однос,но по-
верен,ик за по-љопривреду аутономне покрајине или 
области дачи обештећење за губитак који јс настао 
услед угину-ћа животиње. 

Члан 187 

Соп ств е н-ику закланих, убијених или угинулих 
жив-отиња може се, на њег,ово тражење, место оште-
те до,зволити употреба животиње или њених делова;, 
под условом да се употребе и с к љ у ч у ј у ^ мо-гућност 
разношења заразе. 

IV. — КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 188 

Неизвршење или спречавање извршења одредбе 
из чл. 8 овог правилника кажњава- се мао прекршај 
во- чл. 26 Уредбе еи сузбијању и спречав-ању сточних 
зараза. 

Члан 189 
Неизвршење или спречавање извршења одредаба 

из чл. 22, 25, 26, 28, 30, 32—51, 53—56, 62—69, 71—86, 
88, 89, 92—101, 103, 104, 106—112, 114—118, 121—123, 
168—171, 173 или 174 овог правилника кажњава се 
као прекршај по чл. 27 Уредбе о сузбијању и спре-
чавању сточних зараза. 

Члан 190 
Неизвршење одредаба' из цл. 130 135, 136, 138, 

140. 143—145, 147—157, 159, 161—164, 166 или 167 овог 
прав-илника кажњава се ка,о прекршај по чл. 27 
Уредбе о сузбијању и спречав-ању сточних зараза. 
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Члан 191 
Неизвршење одредаба из чл. 176—179 овог пра-

вилника кажњава се као прекршај по чл. 24 Уредбе 
о сузбијању и спречавању сточних зараза. 

Члан 192 
З а поступак ио пр окршајима: из чл. 188—191 ово-

га правилника надлежни су извршни одбори среских 
(градских) народних одбора. 

Члан 193 

Ближе одредбе о сузбијању и спречавању по-
јединих заразних болести, доносиће према! потреби 
народне републике сагласно Уредби о сузбија (њу и 
спречавању сточних зараза и ов-ом правилнику. 

Ччан 194 
Овај ступа ич снагу даном објављи-

в а т и у „Службеном листу Федератиђне Народне Ре-
публике Југослав и је". 

I бр. 11242 
21 маја 1949 годин,е 

Београд 
Министар пољопривреде, 

инж. Мијалко Тодоровић, с. р. 

4 3 1 . 

На основу чл. 37 Закона о уређењу и деловању 
кредитног система, чл. 2 Уредбе о укидању Коми-
тета за задругарство Владе ФНРЈ („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 114/48), чл. 11 Уредбе о штедним улозима 
(„Службен лист ФНРЈ" бр. 16/49), а у вези Правил-
ника о пословању са штедним улозима код државних 
банака, месних штедионица и задруга („Службен лист 
ФНРЈ" бр. 16/49), преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О ШТЕДНОМ и КРЕДИТНОМ ПОСЛОВАЊУ 
ЗЕРДЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
Земљорадници задруге (у даљем тексту — за-

друге) баве се штедним пословима и давањем зај-
мова (кредита) члановима — задругарима по про-
писима овог правилника и Правилника о пословању 
са штедним улозима код државних банака, месних 
штедионица и задруга. 

Члан 2 
Штедно-кредитно пословање задруга обухвата: 

а) прикупљање новчаних уштеђевина (штед-
них улога) на селу и остале радње у вези са посло-
вањем по штедним улозима; рад на упознавању ши-
роких народних маса са значајем организоване нов-
чане штедње; 

б) давање задругарима новчаних зајмова (кре-
дита) у привредне и потрошачке сврхе; 

в) вођење књиговодствене евиденције по штед-
ним улозима и датим зајмовима (кредитима) као и 
вођење потребних статистичких прегледа. 

Члан 3 
Ради обављања штедно-кредитдшх послова 

управни одбор задруге доноси одлуку о оснивању 
отсека за штедњу и кредит. 

О овој одлуци задруга доставља извештај над-
лежном среском савезу земљорадничких задруга и 
пословној јединици Народне банке ФНРЈ код које 
задруга има текући рачун 

Члан 4 
Отсеком за штедњу и кредит руководи лице 

које одреди управни одбор задруге; које, у зајед-
ници са још једним од управног одбора овлашћеним 
лицем, потписује у име задруге сва писмена у вези 
са штедно-кредитним пословањем задруге. Ово лице 
може да обавља и друге послове у задрузи, уколико 
то не би било на штету штедно-кредитног пословања 
задруге. 

Члан 5 
Срески савез земљораднички! задруга и Народна 

банка ФНРЈ дужни су да указују помоћ задругама при 
оснивању отсека и организована рада у њима, дајући 
им потребна упутства и водећи надзор над развојем 
штедно-кредитних послова задруга. 

Техничка упутства о организацији штедно-кре-
дитних послова и обрасце за пословање издаваће 
Народна банка ФНРЈ у сагласности са Главним за-
дружним савезом ФНРЈ. 

Савез земљорадничких задруга народне републике 
снабдеваће задруге потребним пословним књигама и 
стараће се о једнообразном и уредном вођењу послов-
них књига. 

II. — Штедно пословање 

Члан 6 
По оснивању отсека за штедњу и кредит задру-

га ће обавестити своје чланство и остала лица у 
свом месту о могућностима улагања на штедњу ра1-
сположивог новца и о користима које из тога про-
истичу за народну привреду уопште, за задруге и 
за улагаче. 

Задруге ће, уз сарадњу друштвених организација, 
среског савеза и Народне банке, у свом делокругу 
стално водити пропаганду и развијати смисао за орга-
низовану штедњу како код задругара, тако и код оста-
лих становника у селу. 

Члан 7 
Задруга ће настојати да задругари и остали зе-

мљорадници своја новчана примања, било од обра-
чунатих радних дана или од продатих производа, у 
што већем износу полажу на штедну књижицу, а 
омогући ће им да купљену и н д у с т р и ј у робу пла-
ћају обрачуном помоћу штедне књижице (штедног 
улога). 

На захтев задругара односно земљорадника — 
незадругара, задруга ће њихова примања у новцу 
укњижити као штедни улог, а приликом куповине 
и н д у с т р и ј е робе, као и у случају друге потребе за 
новцем, по њиховом налогу, извршиће исплату на 
терет штедног улога. 

Члан 8 
Прикупљање улога на штедњу задруге врше не 

само од чланова-задругара већ и од осталих лица. 
Задруга може примати и исплаћиван улоге на 

штедњу у неограничени?.! износима. 

Члан 9 
Штедна књижица, коју издаје задруга, мора бити 

оверена штамбиљем (печатом) задруге и потписана 
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од стране два лица овлашћена за потписивање за-
д р у г а 

Члан 10 

Податке о штедним улозима чланови одбора и 
службеници задруге дужни су да чувају као повер-
љиве. 

, III. — Кредитно пословање 

Члан 11 

Средства прикупљена путем штедних улога за-
друга је дужна да полаже у корист свог текућег 
рачуна код Народне банке ФНРЈ. 

Прикупљена средства од улога на штедњу за-
друга може употребити за допуну својих обртних 
средстава, као и за кредитирање задругара. 

Члан 12 
Задруга може највише до 40% од укупног из-

носа прикупљених улога на штедњу употребити за 
одобравање кредита. 

Члан 13 
Предност у додељивању кредита имају они за-

другари који своје производе продају преко за-
друге. 

Првенствено ће се одобравати кредит у при-
вредне сврхе (за набавку семена, справа, алата, ве-
штачког ђубрива, стоке, за разне поправке и т. сл.). 

Кредите у потрошачке сврхе задруга ће одо-
бравати само у хитним случајевима неодложне и 
важне породичне потребе, а нарочито у случају бо-
лести. 

Члан 14 
Укупан износ кредита одобрен члановима за-

друге из истог домаћинова не сме прећи 30.000.— 
(тридесет хиљада) динара ако се да је у привредне 
сврхе, односно 15.000.— (петнаест хиљада) динара 
за потрошачке сврхе. 

Један задругар односно једно домаћинство може 
истовремено користити кредите у привредне и потро-
шачке сврхе у смислу претходног става, с тим да 
укупан износ одобреног кредита не може прећи износ 
од 30.000.— (тридесет хиаљда) динара. 

Члан 15 
Кредити се морају задрузи вратити најдуже у 

року: 
а) до 3 године у полугодишњим ратама — ако 

су узети у привредне сврхе; 
б) до 12 месеци у тромесечним или полугоди-

шњим ратама — ако су узети у потрошачке сврхе. 
Камата се плаћа унапред за отплатни период по 

стопи за потрошачке кредите физичким лицима коју 
одређује Министар финансија ФНРЈ својом наредбом 
о каматним стопама. 

Члан 16 

За покриће одобреног кредита дужник даје обве-
зницу, са својим потписом, ако кредит не прелази из-
нос ор, 5.000.— динара, а ако прелази овај износ об-
везицу потписују и два јемца. 

Ради обезбеђења за случај неплаћања доспеле 
рате може задруга по пристанку дужника у обвезни-
цу унети да има право наплате од његових примања 
за обрачунате нормиране радне дане на крају године 
или од његових примања за продате пољопривредне 
производе. 

Од задругара — дужника се не може на овај на-
чин вршити наплата од примања у натури, а од ње-
гових новчаних примања може се вршити наплата до 
једне половине тих примања. 

Одлуку задруге о наплати потраживање из пред-
њег става мера извршити и сељачка радна задруга, 
ако се наплата врши од неког њеног члана. 

зен: 
Члан 17 

По поднетим молбама за кредите решава управни 
одбор задруге на седници, и то према реду пријема 
односно према хитности. ( 

. Када се решава по молби неког од чланова управ-
ног одбора, тај члан не може присуствовати седници 
за време одлучивања о његовој молби. 

Члан 18 
Задруга може пре рока отказати одобрени кредит 

у следећим случајевима: 
а) ако дужник престане бити члан задруге, 
б) ако дужник не употреби кредит у намењену 

сврху, 
в) ако дужник не испуњава обавезе у погледу 

уредног плаћања дуга. 

IV. — Прелазне и завршне одредбе 

Члан 19 
Разлику између плаћене камате улагачима и на-

плаћене камате од дужника задрузи накнађује Народ-
на банка ФНРЈ. 

По извршеном закључку књига на дан 31 децем-
бра, задруга ће поднети пословној јединици Народне 
банке ФНРЈ код које има текући рачун обрачун пла-
ћене камате по штедним улозима и наплаћене камате 
по датим кредитима за протеклу годину. Народна бан-
ка ФНРЈ је овлашћена да, пре него што исплати ра-
злику у камати, испита, увидом у пословне књиге, 
тачност обрачуна камате. 

Члан 20 
Задруге су дужне да се придржавају упутстава 

Народне банке ФНРЈ у погледу вођења књига (кар-
тотеке) и давања података по штедно-кредитном по-
словању. 

Члан 21 
Вишак штедних улога који су задруге уложиле 

код надлежног среског савеза, у смислу чл. 18 и 19 
Правилника о штедно-кредитном пословању земљорад-
ничких задруга бр. 3312 од 23 августа 1948 године, 
вратиће среских савез задругама уз подношење из-
дате штедне књижице, с тим што ће задруге посту-
пити са таквим средствима сходно прописима овог 
правилника. 

Члан 22 

Ставља се ван снаге Упутство о кредитном посло-
вању земљорадничких набавно-продајних задруга 
("Службени лист ФНРЈ" бр. 16/48), Правилник о 
штедно-кредитном пословању земљорадничких задру-
га ("Службени лист ФНРЈ" бр. 78/48), Правилни^ о 
измени и допуни Правилника о штедно-кредитном по-
словању земљорадничких задруга („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 19/48), Упутство о начину давања накнаде 
(регреса) камата по штедним улозима земљораднич-
ким задругама и среским савезима ("Службени лист 
ФНРЈ" бр. 19/49), Упутство о допуни Упутства и на-
чину давања накнаде (регреса) камате по штедним 
улозима земљорадничким задругама и среским саве-
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зима ("Службени лист ФНРЈ" бр. 37/49) и остали про-
писи који су у супротности са овим правилником. 

Члан 23 
Овај правилник ступа на снагу даном објављива-

њ а ч у "Службеном листу Федеративне Народне Репу-
блике Југославије". 

Бр. 19110 
7 јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

4 3 2 . 

На основу чл. 23 Уредбе о међусобном плаћању 
у привреди („Службени лист ФНРЈ" бр. 103/47) пре-
писујем 

У П У Т С Т В О 

О ДОПУНИ УПУТСТВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ УРЕДБЕ 
О МЕЂУСОБНОМ ПЛАЋАЊУ У ПРИВРЕДИ 

1) После става другог тач. IV — уз члан 7 — 
Упутства за извршење Уредбе о међусобном плаћању 
у привреди VII бр. 55910 од 25 децембра 1947 године 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 111/47) додају се следећи 
нови ставови: 

„Ако продавац-произвођачко или откупно преду-
зеће врши наплату фактура на терет предузећа за из-
воз за испоручену робу у иностранству, дужан је да 
уз налог за наплату фактуре који подноси државном 
кредитном предузећу, поред копије (једног примерка) 
фактуре, уместо дупликата железничког товарног ли-
ста приложи потврду надлежног седишта предузећа за 
међународну шпедицију — „Трансјуга" односно њего-
вог претставништва, да му Је продавац (испоручилац-
утоваривач) предао дупликат железничког товарног 
листа. Ова се потврда може издати продавцу и на 
оном примерку фактуре (рачуна) који продавац под-
носи банци на наплату. 

У циљу прибављања потврде по предњем ставу, 
продавац је дужан да дупликат железничког товарног 
листа преда (или достави поштом) надлежном „Тран-
сјугу" односио његовом претставништву, истога дана 
Када је извршен утовар (отпрема) робе. Предузеће 
„Трансјуг" (његово претставништво) обавезно је да 
одмах по пријему дупликата железничког товарног ли-
ста продавцу-испоручиоцу изда потврду у смислу пред-
њег става. 

Државно кредитно предузеће неће извршити прим-
љени налог за наплату фактуре на терет извозног пре-
дузећа, ако истоме није приложена и потврда у сми-
слу претходна два става". 

2) Ово упутство примењиваће се од дана објав-
љивање у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 18820 
6 јуна 1949 године 

Београд 

Министар финансија, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

4 3 3 . 

Ради спровођења одредаба члана 6 Уредбе о осни-
вању радничко-службеничких ресторана и управа дру-
штвене исхране и тачке 5 Упутства Владе ФНРЈ бр. 
3634 од 27 априла 1949 године о економијама преду-
зећа, установа и надлештава и о економијама народ-
них одбора као и ради утврђивања оквирних прописа 
за финансирање радничко-службеничких одмаралишта 
државних привредних предузећа, надлештава и уста-
нова, преписујем 

У П У Т С Т В О 

О ФИНАНСИРАЊУ РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИХ 
РЕСТОРАНА, РАДНИЧКО-СЛУЖБЕНИЧКИХ ОД-
МАРАЛИШТА И ЕКОНОМИЈА ДРЖАВНИХ ПРИ-

ВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И 
НАДЛЕШТАВА 

1. — Државна привредна предузећа, надлештва и 
установе које оснивају радничко-службеничке ресто-
ране, радничко-службеничка одмаралишта и економи-
је (које поред обезбеђеног снабдевања служе као до-
пунски извор снабдевања њихових службеника и рад-
ника), дужни су да им обезбеде основна и обртна 
средства. 

2. — Основна средства обезбедиће се у оквиру 
инвестиционих кредита одобрених буџетом савезним 
и републичким ресорима односно народним одборима. 

3. -г- Обртна средства обезбедиће се путем фи-
нансиског плана према постојећим прописима. 

4. — Радничко-службенички ресторани, радничко-
службеничка одмаралишта и економије државних при-
вредних предузећа, установа и надлештава послују по 
принципу привредног рачуна и о свом финансиском 
пословању састављају финансиски план на начин како 
ће се то прописати посебним упутством. 

Овако састављени план прикључује се као додатак 
финансиском плану односно предрачуну прихода и ра-
схода органа који их је основао. 

5. — Радничко-службенички ресторани неће ура-
чунавати у цену хране следеће расходе: 

а) плате особља; 
б) трошкове допуне расходованог ситног инвен-

тара; 
в) амортизацију основних средстава; 
г) закупнину (уколико се плаћа); 
д) велике оправке инвентара и просторија; и 
ђ) остале трошкове (осигурање, камате на обрт-

на средства итд.). 
Ове трошкове сносиће државна привредна преду-

зећа, установе и надлештва сразмерно броју службе-
ника и радника који се хране у односном ресторану. 

У трошкове који се урачунавају у цену хране, 
поред трошкова животних намирница са превозом, 
улазе и следећи трошкови: 

а) за огрев и гориво; 
б) за осветљење, 
в) за воду и лед; 
г) за трошкове ситног материјала брзе потро-

шње (папирнате салвете, чачкалице и др.); 
д) за трошкова ситних оправки; и 
ђ) управни трошкови (таксе, канцеларискн ма-

теријал, поштански трошкови, трошкови телефона 
итд.). 

Ако се у радничко службеничком ресторану врши 
продаја вића (алкохолних и беззлкохолних и других 
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производа), онда, трошкови продаје пића терете само 
ово пословање и не могу се урачунати у цену хране 
односно не сноси их орган који је основао радничко-
службениче ресторан. 

6. — Радничко-службећичка одмаралишта треба, 
по правилу, да подмирују сопственим приходима еде 
своје расходе изузев инвестиционих. 

Под расходима се подразумевају сви стварни тро-
шкови до пуне цене коштања (материјал, плате 
особљу и режија без амортизације) као и допринос 
фонду руководства рачунат по 500.— динара по јед-
ном упосленом раднику односно службенику. 

У циљу организовања што боље исхране као и 
снижења трошкова за исхрану, у радничко-службе-
ничким одмаралиштима, поред артикала обезбеђеног 
снабдевања, треба првенствено да се троше про-
изводи са економија односних државних привред-
них предузећа, установа и надлештава рачунати по 
ценама предвиђеним у тач. 8 овог упутства. 

7. — Уколико је радничко-службеничко одмара-
либите основало државно привредно предузеће Или 
административно-оперативни руководилац, како зд. 
своје службенике тако и за службенике и раднике 
предузећа која се налазе под његовим административ-
но-оперативним руководством, орган који је основао 
радничко-службеничко одмаралиште може одредити 
да се један део трошкова радничко-службеничког од-
маралишта подмири из фонда руководства државних 
привредних-предузећа која су основала радничко-слу-
жбеничко одмаралиште односно из фонда руководе 
ства државних привредних предузећа чији службеници 
и радници користе радничко-службеничко одмаралиште 
које Је основао њихов административно-оперативни 
руководилац. 

Уколико је радничко-службеничко одмаралиште 
основало савезно или републичко министарство (ко-
митет, комисија) или народни одбор, поред службе-
ника органа који је основао радничко-службеничко 
одмаралиште користе и службеници и радници држав-
них привредних предузећа, орган који је основао 
радничко-службеничко одмаралиште може одредити 
да се један део трошкова радничко-службеничког 
одмаралишта подмири из фонда руководства држав-
них привредних предузећа чији службеници и радници 
користе односно радничко-службеничко одмаралнште. 

'' Висина трошкова која ће се подмирити из фонда 
руководства утврђује се финансиским планом раднич-
ко-службеничког одмаралишта. 

8. — Економије ће утврђивати цену својим произ-
водима на основу стварних трошкова (стварна пуна 

'цена коштања увећана за допринос фонду руковод-
, ства и за износ средстава стављених економији на 
слободно располагање). 

р 9. — Установе и надлештва састављаће збирни фи-
нансиски план за све објекте које су основали. Из 
збирног финансиског плана надлештва и установе уно-
сиће у свој предрачун износе предвиђене у 2 делу 
фи тансгског плана (односи са буџетом). 

10. — Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југославије". 

Бр. 18970 
, Т јуна 1949 године 

Београд 
Министар финансија, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њ е н ^ са изворним текстом, установило је да су се 
у Уредби о трошковима државних предузећа која 
се баве пословима извоза и увоза објављеној у „Слу-
жбеном листу ФНРЈ" бр. 45/49, поткрале ниже наве-
дене грешке и даје следећу 

Е 
И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
КОЈА СЕ БАВЕ ПОСЛОВИМА ИЗВОЗА И УЗВОЗА 

У чл. 20 под в), последњи ред стоји: ,,уколико се 
ради о обрачунској маржи", а треба: „уколико се ра-
ди о основној маржи". 

У чл. 21 ст. 1 други ред одозго стоји: „из чл. 6, 
9, 11 и 17 ове уредбе, одређују се постотцимз", а тре-
ба „из чл. 6, 9, И, 15 и 17 ове уредбе, одређују се у 
погоцима" . . 

У чл. 22, ст. 2 четврти и пети ред одозго стоји: 
„(чл. 19 Уредбе о трошковима предузећа која се баве 
пословима међународне отпремничке службе)", а тре-
ба „(чл. 19 Уредбе о трошковима предузећа за по-
слове м е ђ у н а р о д е отпремничке службе)". 

Из Претседништва Владе ФНРЈ, 11 јуна 1949 го-
дине. 

Претседништво Владе ФНРЈ, по извршеном сра-
вњен^ са изворним текстом, установило је да се у 
Уредби о трошковима државних предузећа1 за посло-
ве међународно отпремничке службе објављеној у 
„Службеном листу ФНРЈ" бр. 45/49 поткрале ниже 
наведене грешке и да је следећу 

И С П Р А В К У 

УРЕДБЕ О ТРОШКОВИМА ДРЖАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА 
ЗА ПОСЛОВЕ МЕЂУНАРОДНЕ ОТПРЕМНИЧКЕ 

СЛУЖБЕ 
У чл. 4 ст. 2, други ред , одозго стоји: „постота-

ка", а треба „постотка". 
У чл. 15 ст. 2, други ред одозго стоји: ,,у постот-

ку цене услуге", а треба ,,у постотку од цене услуге". 
Из Претседништва Владе ФНРЈ, 11 јуна 1949 го-

дине. 

Р Е Ш Е Њ А 
За трговинског делегата у Франкфурту на Мајни, 

у звању виши економист, решењем Министра спољне 
трговине ФНРЈ бр. 1642/49, постављен је Милун Вје-
кослав, досадашњи виши економист Трговинског изг-
нанства у Прагу. 

За помоћника трговинског из ас .тан ика Министар-
ства спољне трговине у Прагу, у зв^њу виши еконо-
мист, решењем Министра спољне трговине ФНРЈ бр. 
1034/49, постављен је Мартић Лазар, досадашњи ди-
ректор Ал ба-нско-југосл ов енског друштва. 

За генералног дир-ектора Предузећа „ Т е х ж к р о -
мет", решењем Министра спољне трговине ФНРЈ бр. 
1686/49, постављен је Крунић Видомир досадашњи на-
челник Инотектората- зл- трговину Комслсиј-з државне 
контроле ФНРЈ. 

За заменика начелника Управе споразума- Ми-
нистарства' спољне тр-говине ФНРЈ, у звању в-иши 
еко-номист, решењем Министр,а' спољне трговине 
ФНРЈ бр. 1925/49, постављен је Колин ић Јосип, до-
садашњи трговински изасланик Министарства! спољ-
не трте вине ФНРЈ у Турској). 
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За директора Копривници кик рудника Бр ени, ре-
шењем Министра рударства ФНРЈ бр. 1356/49, постав-
љен је Крижанец Петар,' досадашњи погонски инже-
њер Генералне дирекције угља за Н-ародну Републи-
ку Хрватску. 

За главног инжењера предузећа за пр си зв ^ К у 
нафте Криж, у звању и н д у с т р и ј и инжењер, 
њгм Министра рударства ФНРЈ бро ј 1430/49 лсстЗЗ-
љен је Лучић Гојко, досадашњи и н д у с т р и ј и инже'-
њер Генералне дирекције за нафту и плин. Мипи1-
ст ар сива рударства ФНРЈ. 

За директора Коњшчин оних рудника — Коњани-
ка, решењем Министра рударства ФНРЈ бр, 1373/49, 
постављен је Бачанек Домини,к, досадашњи директор 
К' .етризничких рудника Бреги. 

За секретар-а Генералне дирекције угља Мини-
старства рударства ФНРЈ за Народну Републику Ср-
бију, решењем Министра рударства ФНРЈ бр. 1842/49, 
постављена је Радичевић Христина), досадашњи се-
кретар Министарства рударства Наредне Републике 
Србије. 

За помоћника директора Рудника угља Трбозље, 
решењем Мин ис трг рударства ФНРЈ бр- 1816/49, по-
ст,ављен је Ирт Јанез, досад-ашњи и н д у с т р и ј и над-
зорник истог рудника. 

За главног геолога Завод.! за геолошка истра-
живања у Загребу, ре,шењем Мини,стра рударства 
ФНРЈ бр. 727/49, постављен је Иван Јурковић, доса-
дашњи начелник Геолошког-рудар ЈОС института Ми-
нистарства рударства Наредне Републике Хрв-атске. 

З-Јј спсратлетег директора Југ-сслсвенског драм-
ско,г позоришта у Београду, у звању финансијски ре-
ферент, решењем Министра за науку и културу ФНРЈ 
бр. 9864/49, постављен је Гашић Чедомир, финанси-
ски референт истог позоришта. 

За начелника Одељења за -питања науке Мини-
старства за науку и културу ФНРЈ, решењем Мини-
стра за-н,ауку V културу ФНРЈ бр. 10029/49, поста,в-
љен је Рот Никша-, демобилиоани пот,пуковник Југо-
словен ске армије. 

За директора истражних радов,а Јањево—Гене-
ралне дирекције рудника и топионица о-бојених ме-
тала, решењем Министра рударства ФНРЈ пере. бр. 
4186/49, п-оста,вљен је Будимир Милан, досадашњи 
рударски радни,к рудн-ика и топионице олова и цинка 
„Трепча". 

За начелни,ка плана 'пропорција Министарства по-
љопр-ивреде ФНРЈ, решењем Министра пољопривреде 
ФНРЈ бр. 1600/49, (постављена ј,е Димитрије,вић Нада, 
досадашњи шеф плама државног ,и задружно-г сек-
тора истог министарства. 

За начелника плана биљне! про,изводње Мини,стар-
ства, пољопривреде ФНРЈ, решењем Министра пољо-
привреде ФН-РЈ бр. 2095/49, постављен је Дулић Јо-
р,ан, досадашњи начелник плана- сточарске производ-
ње истог министарства, 

За директора предузећа Ф,абр,ике тешких злат-
ника машина „НЕО Лола Рибар" — Железник, реше-
њем Министра тешке инду-стрије ФН-РЈ бр. 1877/49, 
постављен је Неђерал Мирко, досадашњи директор 

, предузећа „Југоалат" Неви Сад. 

О Д Л И К О В А Н ) 

На основу чла,на 2 Закона о орденима и мед-а;-
љама, а на предлог Врховног'ком-анданта -Оруж-аних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и осведочени рад на 

остварењу братства и јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за- народ у то-ку вародно-
ослободилачке борбе одликују резервни официри, 
подофицири и в-ој-ни обвезници 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. капетани: Драгаш Илије Јово и Узелац М. 

Ив-ан; 
рез. поручници: Бркић Стевана Петар, Јурјевић 

Луке Анте, Купрешанин Миле Станко, Кричковић Исе 
Дм,итар, Кукић Михајла Петар и Мајнарић Андрије 
Ив-ан; 

рез. потпоручници: Дракулић Ђуре Дане, Дро-
њак Петра Душа-н, Драганић Јове Јанко, Гњатовић 
Илије Саво, Кртинић Ђуре Томо, Кнежевић Миле Ми-
лан, Лела-си Антона .Драган и Том-ац Јура-ја Славко-; 

рез. заставници: Бабић Миле Петар, Дукић Дми-
тра Богдан, Драганић Шп-ире Гојко, Ђекић Рада Ни-
кол-а!, Граовац Томе Душан-, Кртинић Рада Дате, Кља-
ић Боже Стојан и Ловрић Николе Јово'-, 

рез. старији водник Кричковић Јована Никола; 
рез. водници: Мандић Јове Никола и Веч брановић 

Саве Дане; 
војни обвезници: Б у сић Гњатија Миле, Граховац 

Николе Стево, Личина Миленка Васо, Обрадовић Лу-
кин Јован, Вучковић Јована Милош и Зорић Јове 
Миле. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. капета,ни: Дра,г-аш Илије Јово и Вуцелић 

Ђуре Бајо , 
рез. поручници: Маљковић Дане Душан и Мајдак 

рић Андрије И,ван; 
рез. потпоручник Кнежевић Миле Милан; 
рез. заставници: Дукић Дмитр,а! Богдан, Медико-

ковић Илије Дане и Шушња,р Гаје Никола. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Узелац М. Иван; 
рез. поручници: Дошен Стевана Илиј-а!, Гаћеш-а 

Василија Ранко, Јурјев,ић Луке Анте, Купрешанин 
Миле Станко, Кричковић Исе Дмитар, Кукић Михајла 
,Петар, Суша Јове Илиј-а и Вејновић Миле Вукашин; 

рез. потпору чин ци: Буњевац Петра Раде, Цветко-
вић Николе Мирко, Дракулић Ђуре Дане, Гњатовић 
Илије Саво, Косановић Илије Којо, Косановић Мирка 
Мил-ан, Ковачевић Николе Гавро, Кртинић Ђуре Томо, 
Радаковић Рада Милорад и Утвић Петра Петар; 

рез. заставници: Бабић Миле Петар, Дукић Дми-
тр-а Богдан, Драганић Миле Љубиша, Трговац Томе 
Душан, Кртинић Зекана Дане, Крајиновић Ђуре Или-
ја!, Ловрић Николе Јово, Маричић Да-на В-о-јин, Шуш-
њар Га,ја! Никол-а!, Шкрбић Илије Јово, Тојага Никола 
Јован и Војиновић Ђукана Мила-н; 

рез. старији водници: Грба Рада Божо, Кричко-
вић Јована Никол-а!, Крајиновић Петра Перица, Кушић 
Миле Симо, Клина Пере Миле, Маз-ор Мата Божо, 
Марчетић Симе Милан, Тојагић Луке Петар, Вујновић 
Миле Ђуро, Вукеља Рада Милов-ан и Вукас Милана 
Раде; 

рер. водници: Црнобрња Боже Исо и Грба- Стева 
Мане; 
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рез. млађи водник Дрезгић Миле Никола,; 
вој. обвезници: Бркљач Гојка Никола, Боца Мане 

Бајо, Бусић Гоатија Миле, Чанак Николе Миле, Гра-
ховац Николе Стево, Граховац Мана Стево, Ивошевић 
Сима Миле, Ковачевић Радована Милан, Коњевић Или-
је Петар, Кричковић Боже Никола, Кордић Рада Ђуро, 
Корач Миле Дане, Личина Милана Васо, Љуштина Мар-
ка Милан, Маљковић Миле Милош, Марић Илије Ду-
шан, Мрдаљ Николе Раде, Микашиновић Сима Ми-

?ош, Милаковић Раце Петар, Његомир Јована Милан, 
)брадов'ић Дане Ђуро, Орловић Јована Светозар, Пот-

коњак Сава Никола, Павлица Миле Љубомир, Потко-
њак Дмитра Миле, Петковић Марка Милан, Рукавица 
Анте Јуре, Радаковић Самоилов Милош, Сердар Мата 
Анте, Шушњар Гаја Раде, Узелац Мата Иван, Узелац 
Васа Дане, Узелац Мила Стево, Вукас Николе Раде, 
Вучковић Јована Милош, Вукелић Илије Саво, Витас 
Јована Богдан, Витас Дана Богдан, Затезало Митра 
Милета, Зорић Симе Илија, Зорић Рада Никола и Зе-
љуб Николе Илија. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 111 РЕДА: 
рез. поручник Цвјетковић Душана Раде; 
рез. лотпоручници: Иванишевић Јанка Бранко, Бог-

дановић Милоша 'Годо, Цвјетковић Николе Мирко, Ко-
сановић Илије Којо, Косановић Мурла Милан, Кукић 
Јована Гојко и Утвић Петра Петар; 

рез. заставници: Бајић Илије Гојко, Чубрило Дми-
тра Јово, Грковић Дмитра Мане, Ковачевић Николе 
Ђуро, Ковачевић Дане Никола, Крајиновић Ђуре Или-
ја, Ковачевић Петра Миле, Кртинић Ђуре Никола, Ме-
даковић Николе Јосип, Миљуш Боже Петар, Новако-
вић Стевана Душан, Орељ Јована Петар, Петровић 
Дана Марко, Пашкаш Пере Коста, Радмановић Илије 
Светозар, Шкабић Илије Јово, Шушњар Гаје Никола и 
Војновић Ђу кана Милан; 

рез . ст. водници: Абрамовић Јосипа Иван, Бри-
шки Матије Иван, Бубањ Стијепана Јосип, Бркљач 
Васа Милан, Бркљач Ђура Богдан, Бунчић Миле Мило-
ван, Драганић Саве Перица, Гутеша Сава Дмитар, Грба 
Рада Божо, Ивошевић Николе Божо, Ивошевић Ђока 
Милош, Ивошевић Мане Душан, Ивошевић Рада Петар, 
Јаковић Ђоке Душан, Крајиновић Петра Перица, Кон-
чар Рада Милан, Кабрић Исе Никола, Крајиновић Ђуре 
Милан, Кушић Миле Симо, Косановић Мана Перо, Кли-
па Пере Миле, Косановић Милана Славко, Кезеле Јо-
сипа Иван, Кватерник Антона Иван, Ковач Јосипа Ми-
шко, Латас Илије Раде, Марчетић Симе Милан, Меда-
ковић Николе Миле, Мишчевић Рада Милан, Мазор 
Мате Божо, Мајнарић Андрије Андрија, Медић Антона 
Иван, Пешут Мане Милан, Прлина Ђуре Никола, Пав-
ловић Миле Бајо, Плеше Јосипа Јосип, Томаг Михе 
Иван, Таталовић Николе Милан, Вечериновић Рада Ми-
ле, Вујновић Миле Ђуро, Вујновић Петра Милан, Ви-
шњић Миће Мића и Бабић Илије Дане; 

рез. водници: Дукић Миле Дмитар, Драганић Ми-
лете Дане, Иванчевић Ђуре Душан, Јанчић Миле Мане, 
Косановић Дана Богдан, Косановић Ђуре Пело, Кур-
теш Миле Милан, Мишчевић Које Ђуро, Маривић Миле 
Милан, Рајчевић Николе Јово. Руданчић Ивана Фрањо, 
Шупица Радована Никола, Шупица Миле Раде, Трку-
ља Шпире Никола, Тобојевић Милована Мане, Вукелић 
Рада Миле, Везмар Симе Бранко, Вуцелић Рада Перо 
и Затезало Ђуре Милан: 

рез. мл. водници: Дрезгић Миле Никола, Ивоше-
вић Ђоке Прерад, Комадина Милана Никола, Поповић 
Милана Раде, Радаковић Илије Саво, Радаковић Дане 
Милан и Стјеплновић Ђоке Раде; 

рез. обвезници: Бешић Анте Лука, Бекић Дане 
Раде, Бабић Јосипа Иван, Баић Николе Обрад, Бу-
њевац Рада Милан, Боца Миле Дане, Боца Мане Бајо, 
Бркљач Гојка Никола, Бабић Јове Мане, Блоцић Ро-

' мак-а Мирко,' Мамић Давида Никола, Чутурило Илије 
Јанко, Чутурило Дане Дане, Чубрило Илије Томо. Ча-

мак Николе Миле, Мук Милоша Душан, Дивић Миле 
Јован, Даниловић Николе Милан, Дукић Марка Ни-
кола, Ђекић Паје Миле, Грковић Миће Перо, Грковић 
Миле Раде, Илић Милана Никола, Илић Марка Јово, 
Ивошевић Сима Милан, Ивошевић Миле Божо, Јанчић 
М ^ е Милан, Јакшић Николе Дане, Јарић Милоша Вла-
до, Јанчић Јована Стево, Јакшић Ђуре Никола, Јанчић 
Стевана Раде, Калуђеровић Дане Дане, Ковачић Јосе 
Спасо, Ковачић Радована Милан, Коњевић Илије Пе-
тар, Крагуљац Милана Дане, Косановић Сава Божо, 
Кајфеж Фрање Иван, Косић Миле Драган, Клипа Јо-
вана Никола, Ковдић Рада Ђуро, Кричковић Боже Ни-
кола, Кртинић Јована Перица, Кртинић Лаза Никола, 
Лукић Дане Стеван, Личина Стојана Дане, Личина 
Мана Мићо, Љуштина Марка Милан, Мандић Јове 
Раде, Марчетић Николе Симо, Маричић Илије Ђур^ђ, 
Марчетић Миле Манда, Мрдаљ Николе Раде, Маној-
ловић Тодора Сава, Мирковић Гаја Марко, Маравић 
Божа Раде, Маравић Душана Раде, Медаковић Ни-
коле Јово, Мудрић Миле Милован, Момчиловић Сте-
вана Раде, Милаковић Раца Петар, Матешковић Гр-
гин Славко, Момчиловић Милана Ђуро, Мишчевић Ми-, 
ле Ђуро, Мишчевић Николе Рафајло, Мишчевић Пере 
Миле, Мудрић Миће Мане, Манојловић Јована Мило-
ван, Мајнарић Андрије Стијепан, Микашиновић Михај-
ла Ђуро и Његомир Јована Милан; 

вој. обвезници: Орловић Јована Светозар, Обра-
довић Илије Никола, Обрадовић Дане Ђуро, Орловић 
Дане Јово, Обрадовић Николе Миле, Пањевић Ђуре 
Јово, Поткоњак Саве Никола, Павлица Миле Љубо-
мир, Павичић Боже Иван, Петковић Марка Милан, 
Поткоњак Дмитра Миле, Поповић Ђуре Душан, Пе-
тровић Дана Лазо, Павлица Николе Душан, Пешут 
Рада Јово, Радошевић Владе Вељко,- Радаковић Сами-
лов Милош, Рукавица Анте Јуре, Радаковић Миле Сте-
ван, Радаковић Саве Којо, Радаковић Миле Дане, Ра-
даковић Миле Дане, Станић Николе Јован, Сердар 
Мата Анте, СаваТовић Јована Марко, Снепергер Фра-
ње Јосип, Скорупан Илије Радован, Станић Милована 
Мане, Шумоња Рада Милан, Шкундрић Данила Милан, 
Шкрбић Николе Милета, Шкрбић Илије Миле, Шуш-
њар Гаје Раде, Шупица Милана Божо, Шушњар Миле 
Никола, Шупица Јосе Рафајло, Шујица Николе Владо, 
Шпсхар Николе Паве, Тојага Николе Милета, Тојага 
Влада Косовка, Тојага Милана Милован, Таталовић 
Милоша Душан, Узелац Васа Дане, Узелац Миле Сте-
во, Узелац Мата Иван, Букелић Миле Милан, Вукелић 
Миле Милан, Вукелић Илије Сава, Витас Јована Бог- . 
дан, Витас Дана Богдан, Вурдеља Дмитра Мићо, Вез-
мар Ђуре Миле, Вукелић Пере Мићо, Вукас Николе 
Раде, Везмар Трифуна Илија, Вигујевић Божа Симо, 
Заухар Ивана Иван, Затезало Митра Милета, Заљуб 
Николе Илија, Затезало Раге Стево, Бовић Рада Ни-
кола, Зовић Симе Илија и Зец Илије Глишо. 

МЕДАЈБОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Бркић Стевана Петар и Цветко-

вић Душана Раде и Иванишевић Јанка Бранко; 
рез. пбтпоручници: Богдановић Милоша То де, Кне-

жевић Миле Милан, Кукић Јована Гојко и Мише Ивана 
Шимо; 

рез. заставници: Ћук Дана Стево, Ћук Дмитра 
Богдан, Чубрило Дмитра Јово, Јерковић Стевана Ми-
лан, Медаковић Николе.Јосип, Медаковић Илије Дане; 

рез. ст. водници: Абрамовић Јосипа Иван, Бу сић 
Светозара Светозар, Буришић Миле Милован, Брк-
љач Ђуре Богдан, Бубањ Стјепана Јосип, Фумић Дра-
ган, Ивошевић Мана ""Душан, Ивошевић Ђока Милош, 
Ивошевић Николе Божо, Јањанин Мане Перо, Коса-
новић Мане Перо, Ковач Јосипа Мишко, Кватерник 
Антона Иван, Кончар Рада Милан, Кузеле Јосипа 
Иван, Крајиновић Дана Душан, Латас Илије Раде, 
Мудрић Стеве Ђуро, Медаковић Николе Миле, Ме-
дић Антона Иван, Мајнарић Андрије Андрија, Ма-
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ранић Сава Раде, Павловић Миле Бајо, Плеше Јосипа 
Јосип, Павлица Буде Петар, Радаковић Николе Томо, 
Томац Михе Иван, Таталовић Николе Милан, Виш-
њић Миће Мића, Чича Луке Милан и Чоп Јосипа 
Мирко; 

реа. водници: Иванчевић Ђуре Душану Јанчић 
Миле Мане, Куртеш Милана Милан, Косановић Дана 
Богдан, Мишчевић Које Ђуро, Мудрић Милоша Ни-
кола, Шупица Милоша Бранко, Вучелић Рада Перо, 
Везмар Симе Бранко и Затезало Ђуре Милан; 

рез. мл. водници: Јуричић Антона Иван, Поповић 
Милана Раде, Радаковић Илије Сава, Радаковић Дане 
Милан и Винковић Рафаила Никола; 

вој. обвезници: Боца Петра Тодор, Буњевац Рада 
Милан, Боца Миле Дане, Бешић Анте Лука, Бабић 
Јосипа Иван, Бајић Николе Обрад, Бабић Јове Мане, 
Чубрило Илије Томо, Ћук Милоша Душан, Чамић 
Давида Никола, Дукић Марка Никола, Дивић Миле 
Јован, Докмановић Рада Ђуро, Дрњевић Фрање Фра-
њо, Докмановић Петра Стево, Ђекић Паје Миле, Ђе-
кић Спасе Никола, Ђумлија Петра Мане, Ганшаре-
вић Јуре Иван, Илић Милана Никола, Илић Марка 
Јово, Јакшић Николе Дане, Јанчић Стевана Раде, Јак-
шић Ђуре Никола, Јанчић Јована Стево, Јанчић Миле 
Милан, Јарић Николе Јован, Јарић Милоша Петар, 
Јурјевић Миле Симо, Јаковац Рудолфа Рудолф, Кр-
тинић Јована Перица, Клипа Јована Никола, Кова-
чић Јосе Спасо, Калуђеровић Дане Дане, Кромар 
Ивана Фрањо, Косановић Стеве Тодор, Лончар Миле 
Гајо, Лукетић Фрање Дане, Лукетић Драгана Мико, 
Личина Мане Мићо, Личина Стојана Дане, Лукић 
Дана Стеван, Мандић Јове Раде, Марчетић Николе 
Симо, Маричић Илије Ђурађ, Мирковић ГаЈе Марко, 
Маравић Душана Раде, Медаковић Николе Јово, Му-
дрић Миле Милован, Момчиловић Стевана Раде, Ма-
линковић Грге Славко, Момчиловић Милана Ђуро, 
Мишчевић Пере Миле, Мудрић Миће Мане, Манојло-
вић Јована Милован, Микашиновић Михајла Ђуро, 
Мајнарић Андрије Стјепан, Микашиновић Илије Ђуро, 
Манојловић Дана Мићо, Мркић Николе Милан и Ми-
кулић Рафаила Раде; 

вој. обвезници: Обрадовић Луке Јован, Обрадо-
вић Илије Никола, Орловић Дане Јово, Обрадовић 
Николе Миле, Петровић Дане Лазо, Пешут Рада Јово, 
Поповић Ђуре Душан, Продановић Николе Петар, 
Погрмиловић Ђуре Милан, Полић Јосипа Вајко, Пет-
овић Ђуре Раде, Продановић Рада Ђуро, Радаковић 
Миле Дане, Радаковић Саве Којо, Радаковић Миле 
Стеван, Радошевић Владе Вељко, Ралић Раде Никола, 
Радојчић Стевана Раде, Рајковић Ђуре Јован, Сава-
товић Јована Марко, Снепергер Фрање Јосип, Ско-
рупан Илије Радован, Станић Милована Мане, Сало-
пек Ивана Иван, Салопек Фрање Антон, Стрика Гаје 
Стево, Скорупан Пере Душан, Шујица Николе Владо, 
Шкундрић Данила Милан, Шкрлић Илије Миле, Шу-
моња Рада Милан, Шупица Милана Божо, Шушњар 
Миле Никола, Шупица Јосе Рафајло, Шпехар Николе 
Паве, Шупица Миће Никола, Шумоња Драгана Миле, 
хНјгањар Рада Марко, Тојага Николе Милета, Тојага 
Миланка Милован, Таталовић Милоша Душан, Тура 
Јосипа М1 (лан, Трбојевић Ђура Илија, Травица Мане 
Момчило, Тојага Владе Момчило, Вукелић Миле Ми-
ран, Вукелић Миле Милан, Везмар Ђуре Миле, Вуке-
лић Пере Мића, Везмар Трифуна Илија, Вигњевић 
Боже СУМО, Вучић Карла Мато, Вурдеља Дмитра Ми-
ћо, ВорЈЗапа Миле Раде, Волф Флоријана Флоријан, 
Заухар Ивана Иван, Затезало Раце Стево и Зец Илије 
Глишо. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
вој. обвезник Матешић Јосипа Марко; 
рез. ст. водници: Мештровић Дана Дане, Стјепа-

новић Илије Раде, Вујновић Илије Драган, Бицанић 
Миле Лука и Бартоловић Петра Владо; 

рез. мл. водници: Ђекић Мила Илија. Ђекић Ни-
коле Ђуро, Ивошевић Миле Милош, Ивошевић Илије 
Лазо, Совиљ Николе Стево, Шумоња Илије Миле, 
Шумоња Драгана Милан и Вујновић Ђуре Раде; 

вој. обвезници: Боца Петра Тодор, Бусић Боже 
Сава, Боца Перо, Дрњевић Фрање Фрањо, Докмано-
вић Рада Ђуро, Докмановић Петра Стево, Ђумлија 
Петра Мане, Филиповић Ивана Фрањо, Гашпаровић 
Јуре Иван, Хумел Антона Антон, Ивошевић Лазе Или-
ја, Ивошевић Тоде Јово, Ивошевић Дмитра Владо. 
Јарић Милоша Петар, Јурјевић Миле Симо, Јаковац 
Рудолфа Рудолф, Јурјевић Мата Јошо, Јанчић Дана 
Раде, Јакшић Ђура Мићо, Кромар Ивана Фрањо, Кра-
јеновић Милоша Никола, Косановић Михајла Ђуро, 
Косановић Илије Гојко, Косић Мане Никола, Кушић 
Тоде Ненад, Лончар Миле Гајо, Лукетић Фрање Дане, 
Летина Петра Мићо, Матеша Јосипа Иван, Опсеница 
Милована Милан, Продановић Николе Пе-тар, Погр-
миловић Ђуре Милан, Продановић Рада Ђуро, Папић 
Николе Ђуро, Поповић Ђуре Божо, Пливелић Јуре 
Марко, Пушкарић Фрање Мијо, Пауновић Петра Саво, 
Пушкарић Мије Милан, Рајковић Ђуре Јован, Радој-
чић Стевана Раде, Радошај Ивана Мате, Скорупан 
Пере Душан, Салопек Фрање Антон, Стрика Гаје Сте-
во, Салопек Јурин Јосо, Стјепановић Миле Никола, 
Стјепановић Јосе Никола, Скорупан Младена Петар, 
Салопек Томе Мијо, Салопек Фрање Антон, Шупица 
Миће Никола, Шумоња Драгана Миле, Шушњар Рада 
Марко, Шумоња Илије Миле, Трбојевић Ђуре Илија, 
Травица Мане Момчило, Турк Јосипа Милан, Трбоје-
вић Миле Ђуро, Воркапа Миле Раде, Вишњић Сава 
Душан, Вукан Мате Никола, Вучелић Николе Раде, 
Видош Фрање Јосип, Вукас Ђуре Милош и Златар 
Петра Раде. 

Бр. 33 
1 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
Снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Југославије 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства међу нашим наро-
дима и стечене заслуге за народ у току народноосло-
бодилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
рез. капетани: Чађо Пере Радојко и Радуловић 

Ђуре Никола; 
рез. поручници: Босиочић- Ристе Раде, Делић Ми-

лоја Стево, Ивковић Спасоја Тодор, Крнета Павла 
Лазо, Милиновић Марка Михајло, Максимовић Миле 
Драгоја, Међед Миле Бранко, Митрашиновић Мила-
дина Микан, Мађар Стеве Бранко, Рељановић Илије 
Стојан, Стрика Петра Милош, Слијепац Миле Стојан 
и Васић Миле Симо; 

рез. п. поручници: Аћимовић Јована Мићо, Чађо 
Благоја Милорад, Чибић Богољуба Милош, Глигић 
Пере Перо, Гога Томе Мирко, Јовичић Станка Живко, 
Кејач Јанка Сотјан, Кондић Милана Славко, Коњевић 
Тодора Ратко, Кукрика Душана Милорад, Кондић Сто-
јана Цвијо, Лукаћ Николе Остоја, Марин Пере Цвијо, 
Пекић Миле Никола, Плавањац Марка Саво, Плавшић 
Ђорђа Милан, Радмановић Микана Бранко, Рељано-
вић Јована Светко, Рељановић Новака Душан, Слије-
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пан Илије Ђорђо, Слијепац Стојана Перо, Шипка Симе 
Миленко, Томаш Николе Душан, Вујановић Тоде Мир-
ко, Врбан Николе Бранко, Вуклиш Боже Цвијо, Вр-
бан Симе Пане, Вукота Пере Драгоја, Вушковић Ни-
коле Ђуро, Вујановић Остоје Душан и Вујановић Ми-
лоша Милорад; 

рез. заставници: Бањац Лазе Љубан, Бањац Лазе 
Мирко, Бојанић Мирка Стојан, Буразор Гавре Стево, 
Чађо Столе Вадо, Чађо Стојана Радован, Ђурић Илије 
Милан, Буразор Ђуре Гојко, Гвозден Јована Радован, 
Глигић Давида Милош, Јањош Боже Јован, Јајчанин 
Јована Милинко, Кондић Раде Душан, Марчета Симе 
Борислав, Малеш Пере Мирко, Њежић Живка Томо, 
Рандић Мила Драгоје, Слијепац Васе Лазо, Стрика 
Марка Мирко, Стоика Марка Стојан, Шкорић Николе 
Божо, Тица Радб Јован, Вукли!!! Дмитра Милош и 
Влајшевић Дане Миле; 

рез. ст. водници: Бајалица Симе Гојко и Нова-
ковић Јована Перо; 

рез. водници: Достица Јанка Драгоја и Котур Ни-
коле Ђуро; 

рез. мл. водник Крњајић Миле Никола; 
вој^ обвезници: Булић Микана Станко, Драгаш 

Станка Ђорђе, Кавеџија Дмитра Перо, Симатовић Мар-
јана Душан, Штековић Васе Божо. Закић Симе Чедо 
и Зец Боже Душан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
рез. капетани: Чађо Пере Радоје, Радоњић Јове 

Бошко и Радуловић Ђуре Никола; 
рез. поручници: Босиочић Ристе Раде, Чулибрк 

Пере Никола, Делић Милоја Стево, Јеличић Јанка 
Марко, Кравић Петра Миле, Међед Миле Бранко, Ми-
трашиновић Миладина Микан, Мађар Стеве Бранко и 
Релајновић Илије Стојан; 

рез. п. поручници: Чилић Богољуба Милош, Гога 
Томе Мирко, Јовичић Станка Живко, Кеча Јанка Сто-
јан, Кукрика Душана Милорад, Марин Пере Цвијо, 
Релановић Новака Душан, Слијепац Стојана Перо, Ву-
кота Пере Драгоје, Врбан Симе Пане, Вукелиш Боже 
Цвијо и Често Симе Божо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Радоњић Јове Бошко; 
рез. поручници: Босиочић Ристе Раде, Ју ковић 

Спасоја Тодор, Јеличић Јанка Никола, Крнета Павла 
Лазо, Лазић Николе Мирко, Међед Миле Бранко, Ма-
ђар Стеве. Бранко, Стрика Петра Милош, Слијепац 
Миле Стојан, Често Симе Божо, Крнета Саве Ратко, 
Кос Милоша Перо, Кондић Милана Славко, Кукрика 
Л.-/шана Милорад, Латиновић Василија Милорад, Пе-
кић Миле Никола, Рељановић Јована Сретко, Рељано-
вић Новака Душан- и Слијепац Илије Ђорђе; 

рез. п. поручници: Шипка Симе Миленко, Вр-
бан Нике Бранко, Врбан Симе Пане и Вујановић Тоде 
Мирко; 

рез .заставници: Бабић Јована Васо, Буразов Гар-
ге Стево, Бојанић Мирка Стоја, Буразов Ђуре Гојко, 
Бабић Марка Павле, Бањац Лазе Љубан, Чађо Сто-
јана Радован, Ђурић Илије Милан, Глигић Давида 
Милош, Халиловић Халила Миралем, Јањош Боже 
Јован, Јајчанин Јована Милинко, Марчета Симе Бо-
рислав, Малеш Пере Мирко, Њежић Живка Томо, Пе-
тровић Василија Раде, Саџак Стевана Јово, Шкорић 
Николе Божо, Ву-клнш Дмитра Милош и Вукеља Пе-
тра Милан; 

рез .ст. водници: Бундало Ремије Миле, Чурић 
Пере Мирко, Драгичевић Јована Мирко, Дошен Пере 
Ђуро, Ђаковић Мирка Остоја, Горења Стевана Мир-
ко, Корлат Боже Раде, Карам Павла Радомир, Лукач 
Стојана Милутин, Миленовић Стеве Милорад, Мандић 
Саве Ђуро, Родић Миле Петар,. Радаковић Миле Сто-

јан, Стојановић Јове Илија, Трамошћанин Саве Љ у -
бан и Тубин Ђуре Душан; 

рез. водници: Бањац Илије Драгутин, Достиц) 
Јанка Драгоје, Ђукић Ђоке Бранко, Котур Никола 
Ђуро, Вујичић Остоје Божо, Злојутро Михаила Жив-
ко, Вукадиновић Јакова Миле и Крњајић Миле Ни-
кола; 

вој. обвезници: Бера Васе Јово, Булић Микана 
Станко, Дашић Василија Урош, Драгишић Лаке Мла-
ђен, Драгаш Станка Ђорђе, Гајић Стевана Перо, Ка-
урии Тодора Бошко, Ступар Пере Милош, Ступар 
Душана Ђуро, Миматовић Марјана Душан, Стрика 
Ђорђија Ратко, Стојаковић Јована Стојан, Шекерац 
Остоје Ђуро, Вукмировић Стевана Љубан, Влајнић 
Василија Боро, Зељић Јована Стојан, Закић Симе 
Чедо, Злокапа Милана Вељко, Зец Боже Душан, Зец 
Драгоја Тихомир и Жујић Милана Пантелија. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. поручник Новаковић Миле Драгољуб; 
рез. п. поручници: Чурчија Теодора Боро, Јерић 

Дмитра Милан, Русић Илије Стојан и Стојковић Стан-
ка Рајко; 

рез. заставници: Бабић Марка Павле, Чурин Илије 
Душан, Дрљача Микана Остоја, Халитовић Халила 
Миралем, Кордић Миле Илија, Новаковић Бошка Раде, 
Сеферовић Ибрахима Енес, Сарач Мустафе Мухарем, 
Тадић Станка Милорад, Тркуља Микана Никола, Ву-
кеља Петра Милан и Вукота Николе Марко; 

рез. ст. водници: Бјелић Ђуре Богдан, Брковић 
Тривуна Ђуро, Бундало Косте Мирко, Црногорац Ани-
није Перо, Цикота Илије Радован, Чурић Пере Мир-
ко, Дошен Пере Ђуро, Ђаковић Дмитра Раде, Ђако-
вић Мирка Остоја, Гороња Стевана Мирко, Јанковић 
Теје Павле, Кондић Јована Бранко, Каран Дмитра 
Милан, Каран Павла Радомир, Коцић Марка Мирко, 
Лукаћ Стојана Милутин, Милановић Стеве Милорад, 
Медић Марка Гавро, Мрњевић Марка Владо, Мијато-
вић Марка Павле, Предојевић Јанка Никола, Родић 
Миле Петар, Стојаковић Васе Цвијо, Шврака Пере 
Милош, Трамошљанин Саве Љубан, Тубин Ђуре Ду-
шан, Тубић Васе Раде, Тркуља Васе Милинко и Бун-
дало Марка Драган; 

рез. водници: Бањац Илије Драгутин, Чејван Су-
лејмана Узеир, Драгановић Стојана Славко, Ђаковић 
Милана Душан, Гојић Петра Божо, Карлица Миле 
Здравко, Миловановић Милана Дмитар, Мандић Остоје 
Млађан, Пеулић Лазе Илија, Родић Михајла Љубан, 
Угреновић Димитрија Јанко, Вукадиновић Јакова Миле, 
Злојутро Пере Бранко и Змијанац Ђорђа Радован; 

рез. мл. водници: Балабан Остоје Душан, Често 
Симе Станко, Ђенадија Јова Милош, Гвозден Раде 
Стево, Јусић Мехмеда Хасан, Мркић Митра Бошко, 
Мршић Обрада Симо, Репајић Стојана Саво и Зец 
Пантелије Душан; 

вој. обвезници: Анчић Јове Љубо, Бера Васе Јово, 
Бувач Василија Ђоко, Благојевић Симе Станко, Бун-
дало Васе Ђорђе, Буваћ Јове Драгоје, Бабић Јована 
Маријан, Бера Миле Бошко, Бајалица Дмитра Дмитар, 
Буразор Микана Милан, Бувач Васе Мирко, Бабић Ни-
коле Ристо, Буразор Јована Илија, Бјелић Милана 
Милош, Чејван Шаћира Смаил, Чађо Михаила Мила-
дин, Челица Теше Драгутин, Чолић Пере Никола, Да-
шић Василија. Урош, Драгишић Луке Млађен, Дрљић 
Стојана Драган, Драгаш Павла Марко, Думонић Пе-
тра Раде, Ђукић Николе Милош, Ђукић Боже Драгог 
ја, Ђаковић Стевана Саво, Гавран Јована Милан, Г у 
лаловић Стеве Гина, Глигић Станка Милан, Гајић Сте-
вана Перо, Гајић Микана Михаило, Јанковић Љубоја 
Бранко, Куваља Милана Стево, Каурин Тодора Бо-
шко, Каран Николе Радоја, Касагић Лазара Раде, Ке-
сић Владана Петар, Ковачевић Марка Драган, Кова-
чевић Михаила Душан, Котур Милоје Станко, Лати-
новић Миле Драгоје, Малинић Стевана Мирко, Ма-

/ 
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ринковић Пере Мирко, Мајсторовић Мила Милан, Мар-
јановић Васе Љубан, Марељ Мана Гојко, Милутиио-
вић Милоша Јово, Митраковић Миле Лазар, Микић 
Јелана Лазар и Микић Живка Јово; 

вој. обвезници: Новаковић Николе Мирко,. Пезе-
ровић Симе Спасоје, Параш Стеве Душан, Прибић 
Миле Илија, Петковић Јована Ратко, Рељановић Дра-
гоја Илија, Рељић Стојана Мирко, Родић Стевана Ра-
денко, Ступар Пере Милош, Стијак Теодора Душан, 
Стајчић Саве Милан, Солдат Симе Милорад, Ступар 
Душана Ђуро, Ступар Онрада Милош, Сумрак Милоша' 
Борис, Сумрак Стојића Стојан, Сађак Косте Милан. 
Станић Ђорђа Остоја, Сафин Валерије Владо, Станић 
Раде Спасоје, Сенић Панте Недељко, Сенић Драгоје 
Бошко, Стојаковић Раде Цвије, Шуљак Јоке Васо. 
Шипка Јована Милош, Шекерац Остоје Ђуро, Труба-
рац Мирка Душан, Тешинић Лазе Миле, Трављанин 
Мехмеда Јусуф, Трамошљанин Стојана Мирко, Тубин 
Војина Тешо, Вортић Димитрија Вељко, Вуковић Анте 
Јефто, Влајинић Василија Боро, Вукмировић Стевана 
Љубан, Вукмирица Косте Бранко, Вученовић Васе 
Раде, Вујанић Теодора Велико, Вујић Петра Душан, 
Влајинић Раде Мирко, Вурин Луке Милан, Влајинић 
Мила Живко, Вујашин Миле Марко, Зељић Јована Сто-
јан, Злокапа Милана Вељко, Зец Драгоја Тихомир, 
Зорић Ђуре Марко и Жујић Милана Пантелија. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Куваља Милана Стево, Макси-

мовић Ниле Драгоја и Васић Миле Симо; 
рез. п. поручници: Чађа Благоја Милорад, Јерић 

Димитра Милан, Коњевић Теодора Ратко, Лукач Ни-
коле Остоја и Матаруга Васе Василија; 

рез. заставници: Чађо Столе Васо, Дотлић Миле 
Драго, Јошановић Илије Живко, Малбашић Симе Дра-
гоје, Новаковић Николе Саво, Шамац Саве Тривун, 
Раилић Миле Драгоје, Тадић Станка Милорад, Тица 
Раде Јован и Влајшевић Дане Миле; 

рез. ст. водници: Бабић Михајла Никола, Брковић 
Тривуна Ђуро, Бундало Косте Марко, Бјелић Ђуре 
Богдан, Црногорац Андрије Перо, Ћургуз Боже Ми-
лош, Јанковић Тоје Павле, Каран Дмитра Милан, Ман-
дић С^ве Ђуро, Медић Марка Гавро, Пенија Влајка 
Никола, Стојаковић Васе Цвијо и Шипка Симе Сретко; 

рез. водници: Чурић Стојана Миле, Медаковић 
Мирка Миливој, Мијатовић Миле Раде, Родић Михајла 
Љубан, Шкондрић Стеве Милан и Угреновић Дими-
трија Јанко; 

рез. мл. водници: Долинић Ћурана Шиме, Гвоз-
ден Раде Стево, Јањић Милоша Стојан, Родић Јове 
Душан, Стојаковић Стеве Михајло и Слијепац Дамјана 
Мил с,-

вој .обвезници: Бајић Јове Милош, Бурач Васи-
лија Ђоко, Благојевић Симе Станко, Бундало Васе 
Ђорђа, Брковић Јове Владимир, Боришевић Јована 
Илија, Цикота Ђоке Милан, Чејван Шаћира Смаил, 
Чађо Михаила Миладин, Ђукић Николе Милош, Ђу-
кић Боже Драгоје, Тубић Симе Гојко, Гужвић Стеве 
Драгољуб, Гајић Милана Михајло, Јанковић Љубоја 
Бранко, Јакшић Ђурђа Владо, Каран Николе Радоје, 
Крагуљ Милана Мирко, Латиновић Миле Драгоја, Ма-
линић Стевана Мирко, Марић Симеуна Трмо, Марин-
ковић Пере Мирко, Миланковић Анте Драгомир, Ман-
дић Васе Стево, Пуцић Васе Дмитар, Продановић Пе-
тра Ђорђо, Пекез Јове Стојан, Перезовић Симе Спа-
соје, Поповић Симеуна Љубо, Рељић Стојана Мирко, 
Рељановић Драгоја Илија, Солдат Симе Милорад, Стај-

к и ћ Саве Милан, Стијак Теодора Душан, Шипка Јо-
вана Милош, Шетковић Васе Божо, Тешинић Лазе 
Миле, Вуковић Анте Јефто, Вукмирица Косте Бранко, 
Вученовић Васе Раде, Вујновић Симе Млађо, Згоња-
нин Илије Душан и Зец Миле Сретко. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. водници: Бабић Васе Драго, Бојић Бојана 

Вељко, Цвијановић Михајла Симо, Чурић Стојана Ми-
ле, Драгомиров^ Милана Рајко, Драгосав Остоје 
Обрад, Глигорић Милана Милован, Јахић Хашима Ху-
симир. Пузавац Васе Драгоје, Сикимић Михајла Во-
јислав, Санковић Миле Драго, Сњегота Миле Чедо и 
Вуксан Милана Душан; % 

рез. мл. водници: Боројевић Јована Драган. Дуда-
ковић Хасиба Назиф, Филиповић Филипа Тоне, Им-
шировић Хасана Алија, Јовановић Лазе Бранко, Но-
ваковић Милорада Момчило, Пралица Марка Стево, 
Ступар Пере Слободан, Солдат Петра Јово и Вујано-
вић Миле Дмитар; 

вој. обвезници: Барашин Симеун^ Петар, Бабић 
Стојана Велинка, Бабић Ристе Мирко, Буразор Ђуре 
Марко, Буразер Симе Живко, Бановац Симеуна Перо, 
Брковић Јова Милош, Барашин Илије Михајло, Бабић 
Тодора Мирко, Цвејић Николе Боро, Цвијић Миха-
ила Милоја, Чирић Симе Миливоје, Чађо Светозара 
Раденко, Чаушевић Сулејмана Мухарем, Драгаш Дми-
тра Душан, Дрвеница Стојана Милован, Дрљић Васе 
Саво, Драгаш Јове Марко, Ђукић Јове Славко, Ђугу-
новић Петра Вид, Ђуза Миле Илија, Ђаковић Пане 
Милан, Ђурђевић Васе Живко, Ечим Ђорђа Душан, 
Грубешић Милиша Данило, Граховац Мирка Душан, 
Јуришић Дамјана Љубо, Јовановић Остоје Драгољуб, 
Јерковић Милана Драган, Јајчанин Васе Лука, Кне-
жевић Милана Жарко, Крупљанин Шпире Павао, Кља-
јић Јакова Милан, Кесић Милана Милован, Кнежевић 
Ђуре Мирко, Крњајић Васе Василије, Кљајић Рада 
Ђуро, Крагуљ Милана Војин, Ловрић Дане Млађен, 
Лазаревић Ибрахима Бего, Латиновић Миле Симо, Ма-
рић Станка Остоја, Миладиновић Косте Живко, Ми-
ланковић Петра Никола, Момчиловић Миладина Вука-
шин, Маринковић Михајла Ратко, Милановић Јована 
Саво, Мандић Симе Душан и Марић Лазара Вељко; 

вој. обвезници: Новаковић Бранка Чедо, Нова-
ковић Петра Остоја, Николић Милана Драго, Њежић 
Вида Остоја, Њежић Рајка Мирко, Њежић Данила 
Драго, Петковић Милана Марко, Пилиповић Ђурђа 
Остоја, Пралица Стојана Милинко, Поповић Ђурђа 
Небојша, Продановић Петра Ђорђе, Рендић Ферде 
Иван, Ралић Марка Душан, Ромић Теодора Мирко, 
Ручнов Пане Јован, Рокић Луке Марко, Радмановић 
Милоша Душан, Рачић Драгутина Јаков, Ракић Које 
Спасоје, Станић Средоја Саво, Сувојац Ачима Благоје, 
Смиљанић Славка Милован, Сладојевић Илије Војин, 
Стијак Тоше Светозар, Сувајац Бошка Васкрсије, И в е -
ковић Симе Перо, Тадић Петра Никола, Татић Јове 
Влајко, Татић Теодора Михаило, Тривић Миле Бла-
гоје, Тешинић Ђуре Мићо, Топић Јакова Саво, Татић 
Милоша Душан, Татић Милана Милош, Волента Фран-
ца Фрањо, Вучић Драгутина Милорад, Вранић Мила-
дина Мирко, Вујић Пантелије Драгољуб, Викало Пан-
телија Раде, Зец Илије Марко, Зрнић Остоје Драго-
љуб и Жабић Миле Гојко. 

Бр. 36 
1 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама^ 
а на предло-г Врховног команданта оружаних снаге 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Федерзтивнч 
Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, осведочени рад на 

остварењу братства и јединства међу шапки наро-
дим-а! и стечене заслуге за народ у току народног 
о с л о б о д и ш ч к е б о р б а одли,кују 



Среда, 15 јуни 1849 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

рез. поручници: 111 кору Јове Ђуро и Зло каша 
Остоје Спасоје; 

рез. моти о ру чници : Адамовић Миле Стево, Беро-
ња. Јове Душан, Дрљача Јове .Божо, Егрљић Нике ле 
бранко, Дз'зић Илије Марко, Марчета Ђуре Божо-, 
Ратковић Обрада Душан и Зорић Станише Миле; 

рез. заставници: Бајић Петра Симо, Грбић Осто-
је Милану Стојаковић Дмитра Божо и Вукаманоеић 
Симе Ђорђо; 

рез. ст. водници: Јовчић Миладина Драган. По-
повић Илије Никола а Поткоњак Јована Милан; 

БОЈ1, обвезници: Јелачг Гавре Рајко, Михајловић 
Емира Тито и Поповић Ђурина Мил-ан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 1 

рез., пор.учник Злокаиа Остоје Спасоје; 
. рез, нотпоручници: Адамовић Миле Стево, Бе-

роња Јове Душан и Ратковић Обрада Душан. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. потп ор учинци: Адамовић Миле Стево, Др-

љача Јове Божо, Кубет Пере Владо, Лазић Илије 
Марко, Ло.чин?! Никол 12! Милан. Адам-.с ић Боже Сте-
во", Ранковић Обрада Душан, Марчета Ђуре Бож-о и 
Зори,ћ Станише Миле; 

,рез. застав-ници: Бај-ић Петра! Симо, Грбић Осто-
је Милан, Стојаковић Дмитра- Божо и Вукмановић 
Симе Ђорђо; 

,рез. ст. в-одн,ици: Богдановић Јовице Јован, Бог-
дановић Милана Гојков Богдановић Миле Н-икола-, 
Давидовић Росе Јован, Дрљача Илије Милан, Ешим 
Јоне Стојан, Гаковић Илије Пер-о, Јашу ица Ђуре Ни-
кица!, Јов-ичи-ћ Миладина Драган, Котур Јоје Рајко, 
Крнетић Јаве Дам-јан, Крнетић "Вукана Бранко, Ла-
буз Дан-е Станко, Мајк ић Боже Душан-, Обрадовић 
Ђур-е Душ-ан Обрадовић Ђуре Мићо, Поп-овић Илије 
Никола, Поткоњак Јонска Милан, Прековић Ми-ће 
Никола, Радаковић Петра Симо, Софиљ Дмитра! Три-
во, С,мољац Лазе Јово, Штрбац Ђуре Милош, Тувић 
Миле Овена, Узелац Д,ане Гојко, Вр-ањ еш Ла-зе Ду-
шан и Вукмановић Ђурђа Душан; 

р-ез. водници: Дрљача Косте Душан, Грбић Осто-
је Драган, Јер-ковић Миће Ђуро, Јованић Јове Дра-
ган, Качавенда Јакова! Перо, Миљу ша Симе Тоша, 
Софиљ Ђурђ-а Никола, Ступар Миле Бранио!, Врањеш 
Лазе Ра јко и В-еран Илије Бранке; 

рез. мл. водник Релија Јове Боја 
вој. обв-езници: Агбаба Стевана! Раде, Бјелић Ди-

митрија Гојко,- Богдановић Јан дре Јово-, Бокан Стеве 
П-етар, Бундало Косте Стево, Ду,п ар Или,јје Михајло, 
Дивјак Саве Божо, Дрља-ча Миће Бранко, Ђук,ић 
Миље Мирко, Грбић Милије Урош, Грбић Марка Ми-
ле, Гр-бић Спасе Божо, Јованић Саве Симо, Јшудић 
Д. Сав':-, Јелача Гавре Гојко, Је лача- Боже Петаго, Је-р-
ковић Лазе Миле, Ковач,евић Николе Божо, Качавен-
да Триван^ Ђуро, Ка-р-ановић Ј-ове Миле, Керкез Сте-
вана Раде, КофИћ Луке Мић.о-, Ламина Петра Душан, 
Латиновић Јована Милан, Магли,ћ Лазе Милан, Мом-
дић Божа Рајко, М,арчета Алск-се Никола. Мандић 
(Миле Душан, Малкић Н-иколе Јов,о, Миљу,ш Давида 

'.Марков Мудринић Лазе Марко. М м а љ е в и ћ Емира 
Тито, Ма-ндић Илија Драгом, Недимовић Илије Миле, 
Мајкић Лазар-а Илија-, Опачић Вељка- Никола, Обра-
довић Ђуре Мићо, Обр-адовић Ђуре Душан, Огњено-
вић Стојана Ма,рк-о., Ожего-вић Јове Ђуро, Поповић 
Ђуре К-о-стл Праштало Вида Мирко, Радошевић Ваљ-
каста, Стеван. Радаков-ић Столе Славко, Радошевић 
Ва-се Лука-, Смољанац Пере. Мил-е, Станковић М и х а ј -
ла Мишем, Ступар Јове Никада, Сто.јаковић, Ђуре 
Богдан. Штрбац Јанка Илија!, Трнинић Илије М-ићо. 
Вуколић Ла-зе, Миле, Врањеш Које Боко , Зец Ђуре 
Јанко, Штрбац Јове Миле и Зец Николе Лазо. 
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,;.. ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
рез. капетан Ковачевић Миле Перо-; 
рез. заставници: Бабић Ђуре О б р а д Чубрило 

Сте-ве Милева иг Џајић Сулејмана Осман; 
,,.Ј рез. ст. вод-ници: Богдановић Лазе Ђорђо, Дави-

довић Росе Јован, Дрљача Илије Милан, Дрљача 
Траде М-ирко, Емаш Јове Сто-јан, Г-аковић Илије 
Цедо. Илибашић Пере Благоје, Јап-унџа Ђуре Ники-
ц а „Јелчић Илије Бранко-, К рамовић Јове Михајло, 
Р^авачезић Јотама Миле, Крнетић Ђукана Бранко, 
Крнетић Јове Дамјан, Крнетић Ј-ове Милан, Малкић 
Стјепана Јс во, Мар-чета Петра Га-.јо, Обрадов-ић Ђуре 
Душан, Обрадовић Ђуре Мић-о, Предовић Миће Ни-
кола, Смољанац Лазе Јово, Стојисављевић Стојана 
Шија-, Софиљ Дмитра Триво, Штрбац Јове Миле-, 
Штрбац Ђуре М,илош. Тувић Миле Стево, Узел-ац 
Дане Гојко, Врањеш Саве Душан и Врањеш Луке 
Душан; ч 

рез. в-одници: Богдановић Стојана Миле, Ћер-ан 
Илије) Бранио-, Ћулибрк Марка Спасе. Дрљача К-о-сте 
Душан, Лаковић Милана В,асо, Гајић Марка Триво, 
Јерковић Миће Ђуро!, Јованић Јове Богдан, Качавен-
да Јако-ва П-еро, Мандић Ђуре Урош, Миљуш Симе 
Т-о-шо-, Мајкић Петра Илија, Ми ић Јове Душан и 
Врањеш Лазе Рајко; 

р-ез. мл. водник Ре,пија Јове Боја.; 
вој. -обвезници: Агбаба Стевана Раде, Бероња 

Миле Које, Бур-саћ Миле Бранко, Бундало Косте 
Стево, Бокан Стеве Пе-тар, Богдановић Јандре Јово, 
Бјелић Дмитра Гојко., Ћулибрк Мил-е Коста, Ћулибрк 
Ђуре Раде, Чонић Пере Спасе, Ђер-,ић Васе Раде, 
Ћулибрк Боже Мирко и Д у пар Испије Михајло; 

дем. борци: Ћулибрк Миле Стана и Ћургуз То-
дора Ковиљк-а; 

вој. обвезници: Дивјак Саве Божо, Дакић Мила 
Гојко, Диздаревић Шерифа. Ибрага, Дражић Николе 
Стеван, Дрљача Миле Рајко, Дрљача Трпве Божо, 
Д-акић Лазе Танасије, Дошли Ја-нка Милан, Дм)итре-
шимо зи ћ Раде Лука, Дрљача Миће Бр анко. Дур ат 
Јове Мида, Дакић Мил-е Гојко', Ђукић Миле Мирко, 
Ђукан-овић Симе Богдан, Грбић Илије Уоош, Грбић 
Марка- Миле, Гајић Марка Травар Грбић Лазе Петар, 
Грбић Лазе Јово, Грбић Лазе Стеван, Грбић Спа-се 
Божо, Јакш.ић Николе Миле, Јованић Саве Симо, Ј-ен 
иудић Д. Саво, Јакшић Ђукица Бранко, Јапунџа Си-
ме Стојан, Јерковић Пе-рице Никица, Јелама Боже П-е-
тар, Јерковић Лазе Милан, Качавенда' Николе Божо, 
Качавенда Тривуна- Ђуро, Крчавенда Јакова. Никола, 
Карановић Петра Јован, Карановић Јове Миле, Кара-
новић Јове Жарко. Карић Лазе Бранко, Карић Ми-
хајла Ђуро, Карић Лазе Мар,ко, К,арић Луке Мићо, 
Керк-ез Стој,ана Раде, Керкез Стевана Раде, Кондић 
Симе Мићо, Крив.ошија Јове Стево, Крнетић Давид,а 
Бранко, Крнетић Луке Лазо, Крнетић Јове Раде, Л-и-
чин-а Петра Душан, Лич-ина Ристе Стојан, Латиновић 
Јована Милан, М-ндаћ Илије Дра-ган, Мајкић Лазе 
Илија, Мам л.ик Лаве Милан, Мијатовић Марка Ми-
лош, Мијатовић Марка Миле, Мандић Боже Гојко, 
М а ш и ћ Николе Никола-, Мандић Илије Јово, Мудри-
нић Лазе Марко, Марчета Петра Г-а.јо, Миљ-уш Да.-
вида Марко, Мајкић Ј-ове Жа-рко!, Мајкић Н,и,коле 
Ј-ово, Мандић Миле Душ-ак, Марчет,а Алексе Никол-а^ 
Ма-јк-ић Стојана Марко, Не,димовић Симе Јов-о-, Неди-
мовић Илије Милан, Недим-ов,ић Петра Мила-н,, Не,ди-
мовић Ђукана Ђукан и Недимовић Илиј-е Миле; 

дем. борац Новаковић Пере М,ара-; 
вој. обвез.ници: Недимовић Миле ,Миле, Огњено-

вић Стој,ан-а Мирко, Ожеговић Јове Ђуро., Опачић 
Вељка Нинела, Обрадо,вић Ђуре Мићо-, Обрадов-ић 
Ђу-р,е Душан-. Ожеговић Илије Т р о , Петровић Дан-е 
Илија, Поповић Ђу,ре Коста, ПрашЈтоле Вида М-ар-ко, 
Правуљац Петра Миле. Пр-аштало Симе Мирко, Ра-

' Гк!).'- - ! 
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дончевић Васе Луиса, Рајлић Давида Слашко, Реметић 
Асана Ибр-ахим, Радакови-ћ Столе Славко, Рачић X. 
Ибрахим, Роди,ћ Јандрије, Миле, Стојановић Ђуре 
Богдан, Радић Мате Босиљка, Секулић Мил,оша 
Бранко, Сантраћ Николе Војо, Ступар Јове Никола, 
Станков,ић Михајла Мила-н, С миљан ац Пере Миле, 
С,антрач Николе 'Божо, Сердар Ј,ове Марко, Стојано-
вић Марка Лазо, Сенић Миле Мирко, Ступар Бај,ке 
Лазо, Софиљ Ђурђ,а Петар, Суљић Суље Мехмед, 
Стојановић Вида, Коста, Ступар Ла,зе Славко, Штр-
ба-ц Ђуре Милош, Трнинић Илије Мићо, Узела-ц Мар-
ка Петар, Узелац Мил,оша Цвијо,, УтлЈеновић Јандри-
је Милош, Вукмановић Стеве Миле, Вигњевић Ни,ко-
ле Живко, Војин,овић Никоше Милорад, Вуковић Лазе 
Миле, Вејнов,ић Николе Милорад, Врањеш Које Бо-
жо, Вигњ,евић Ра,д,е Милан, Војиновић Лазе Мићо, 
Зец Тргове Милан, Зец Јове Никола', Зе1ц Николе Лв(-
8а и Зе-ц Ђуре Јанко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. заставник Балчиновић Ејсе Ибрахим; 
рез. ст. водници: Богдановић Лазе Ђорђо, Крне-

тић Ј,ове Милан!, Карановић Јове Михајло, Личину 
Тривуна То-мислав, Мајкић Стјепана- Јово и Махић 
А, Шериф; 

рез. водници: Гаји,ћ Ма,рка Тр ига, Тановић Ми-
л-ан,а В-асо, Качавенд,а М. Ђуро,, Мандић Ђуре Урош 
и Ћулибрк Марка Спасо; 

БОЈ. обвезн,ици: Бајректаревић Ахмета Маше, Бе-
роња Миле Која,, Бајрактаревић Османа Бего, Чопић 
П-ере Спасе, Дур,ат Ј-ове Миле, Дим игр,аш никшић Бу-
де Луко, Даки,ћ Ла,зе Танасије, Дакић Мите Гојко, 
Дрљач-а Триве Јово, Грбић Лазе Стево, Грбић Боже 
Ј,Ово, Јапанца Симе Стојан, Јакшић Николе Миче, 
Конди,ћ Симе Мићо, Ке,ркез Сто-јана Раде, Корић 
Л.азе Мирко, Крнетић Луке Лазо, Корић Михајла 
Ђуро, Каранов,ић Јове Ж-арко, Личина Ристе Стојан, 
Мут те наги ћ Ибрахима С-афет, Петровић Дане Илија, 
Мајкић Стојана Марко, Мамлић Никол-е Никола-,, Ма-ј'-
Кић Васе Ђоко, Нгдимо^виђ Симе Јовин, Ј а н к о в и ћ 
Илије Милан, Недимов1ић Ђукана- Ђук,ан, Недимовић 
Петра Милан, П-оповић Ћур-ана1 Милан, Рачић X. 
Ибрахим, Радић Мате Босиљка, Радић Јандрије Ми-
ле, 'Петр-овић Д-ан-е Илија, Пра-штало! Симе Мир,ко, 
Сердар Јове Марко, Стојановић Марка! Ла,зо, С-еку-
лић Милоша Бранко, Штрбац Ђуре Ми лб ш, Узелац 
Марка Петар, Узела-ц Милоша) Цв-иј-о,, Вигњеви-ћ Ни-
коле Ионако, Вукмановић Стеве Миле, В-о-јновић Ни-
коле Милорад и Вејновић Николе Милорад. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Диздаревић Осм.ана Ариф. Ра-

шић И. Ахмет и Зорић Трнке Дмитар; 
рез., водн,ици Ма-ндић Тризе Гојко и Зорић Т ме 

Дмитар; 
вој. обвезн.ици: Ба-јректаревић Сулејм,ана Суље, 

Б а јр ек таре в ић Бај,ре Касим, Богдановић Миле Вељ-
ко, Ичановић Ј. Ху,се, Ив,анчић Анте Ив-ан, Кауковић 
М. Ибрахим, Крчмар Николе Драго, Ковачевић Анте 
Иван, Латиновић Николе Ђорђ-о, Мулалић Хашима 
Хаката, Ш-абић Суље Расим, Вран,еш Марка Св-ето 
и Зец Луке Петар. 

Бр. 56 
14 априла 1949 године 

Београд 
Секретар, 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ листова 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
"Народне новине", службени лист Народне Репу-

блике Хрватске, у броју 43 од 25 маја 1949 године 
објављују: 

Указ о измени административно-територијалне по-
деле Народне Републике Хрватске; 

Уредбу о откупу пасуља у економској 1949—50 
години; 

Уредбу о откупу млека и млечних производа; 
Решење о одређивању млекарских резона за о-

бавезну испоруку млека; 
Решење о ценама по којима ће ситна земљорад-

ничка газдинства и сељачке радне задруге продаване 
своје пољопривредне производе у везаној трговини; 

Решење о обавезним елементима који утичу на 
квалитет производа. 

У броју 44 од 28 маја 1949 године објављују: 
Уредбу о примени прописа о приправничкој слу-

жби, стручним исмитима^и течајевима и о прелазу сл? ' 
жбеника из једне у другу струку, који важе за саве-
зне службенике, на државне службенике Народне Ре-
публике Хрватске; 

Уредбу о, броју и територијалној надлежности о-
кружних и среских судова на подручју Народне Репу-
блике Хрватске. 

У броју 45 од 1 јуна 1949 године обављују: 
Уредбу о паши и врсту коза у шумама и на шум-

ским земљиштима; 
Правилник о одређивању органа за издавање уве-

рења у циљу доказивања права на бесплатно лечење 
(уносно лечење с попустом у државним здравствених 
установама; 

Решење о ценама по којима ће произвођачи мле-
ка продавати млеко и млечне производе у обавезном 
откупу. 

ју. Перуничић, с. р. 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

427. Указ о одређивању предузећа локалног 
значаја Рудник лигнита Дубрава и Р у д н и к 
лигнита Петровачки Лесковац за преду-
зећа општедржавног значаја 745 

428. Уредба о оснивању Главне дирекције са-
везне графичке индустрије — — 745 

429 Правилник о прегледу и пријему извршених 
поморско-грађевинских радова — — 745 

430. Правилник за извршење Уредбе о сузби-
јању и спречавању сточних зараза Т46 

431. Правилник о штедном и кредитном посло-
вању земљорадничких задруга — — 766 

432. Упутство о допуни Упутства за извршење 
Уредбе о међусобном плаћању у привреди 768 

433. Упутство о финансирању радничко-службе-
ничких ресторана, радаичко-службеничких 
одмаралишта и економија државних при-
вредних предузећа, установа и надлештава 768 

Исправка Уредбе о трошковима државних пре-
дузећа која се баве пословима извоза и 
увоза — — — — — — 769 

Исправка Уредбе о трошковима државних пре-
дузећа за послове међународне отпремнич-
ке службе 769 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ' новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
" " " ' \ еди Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, М^Јке Јевр,осиме бјр. 20 — Штампа 

Југослбвенског штампарског предузећа, Београд 


