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277. 

У К А З 

На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези члана 
4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ прома-
шује Основни закон о спречавању и сузбијању з а в а -
пих болести, који су донели Савезно веће и Веће на-
рода Народне скупштине ФНРЈ н-а својим седницама 
од 27 априла 1948 године, а који гласи: 

ОПШТИ ЗАКОН 

О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ ЗАРАЗНИХ 
БОЛЕСТИ 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
У циљу ааштите народног здравља држава се 

стара о спречавању и сузбијању заразних болести; и 
предузима и спроводи преко надлежних државних ор-
гана све потребне мере за борбу против заразних 
болести и њихово отклањање. 

У остваривању задатака спречавања и сузбијања 
заразних болести државни органи се ослањају на 
друштвене и стручне организације, ш о и на самога-
ни ци ја тову и учешће грађана. 

Члан 2 

Спречавање и сузбијање заразних болести орга-
низује и руководи Комитет за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ ка целој територији Федера-
тивна Народне Републике Југославије, а министарства 
народног здравља народних република на територији 
народних република. 

Члан 3 
Непосредну борбу против заразних болести воде 

Под руководство-!« министарстава »ародког здравља 
народних република народни одбори на свом подру-
ч ју у сарадњи са друштвеним организацијама, разви-
Завући иницијативу и обезбеђујући активно учешће 
грађана у овој борби. 

Члан 4 
Народни одбори дужни су организовати поуча-

вање и обавештавање становништва о заразним бо-
лестима, о хитај епским мерама за њихово спречавање, 
као и о првим мерама које треба предузети, ако се 
те болести појаве. 

Чл«ан 5 
Лекари и особље здравствене струке, било да су 

у државној или задружној служби, или да врше при-
ватну праксу, дужни су, чим посумњају или утврде 
обољење од заразне болести, да предузму мере за 
њено спречавање и сузбијање. 

Лекари и особље здравствен струке дужни су 
да се одазову позиву који им надлежни државни ор-
гани упуте у циљу спречавања и сузбијања заразних 
болести. 

Сваки грађанин дужан је исто тако да се одазове 
позиву и наредбама надлежних органа издатим у ци-
љу спречавања и сузбијања заразних болести 

II. — Задаци државних органа на спречавању и 
сузбијању заразних болести 

Члан 6 
Комитет за заштиту народног здравља Владе 

ФНРЈ им1а"у области спречавања и сузбијања зараз-
них болести нарочито ове задатке: 

1) утврђује општа начела и смернице рада иа суз-
бијању заразних болести и у том циљу предлаже до-
ношење законских прописа и уредаба; 

2) предузима мере и организује кампање опште-
државног значаја за заштиту од заразних болести; 

3) руководи радом постојећих и предлаже осни-
вање нових установа савезног значаја за борбу про-
тив заразних болести; 

4) стара се да у земљи буде довољно лекова, се-
рума, вакцина, дезинфекционих и осталих средстава, 
потребних за спречавање и. сузбијање заразних бо-
лести; 

5) врши надзор над спречавањем и сузбијањем 
заразних болести у ва родним републикам-а; 

6) у случају потребе предузима и непосредне мере 
за спречавање и сузбијање заразних болести; упућује 
у угрожене крајеве нарочите екипе за сузбијање епи-
демија; 

7) израђује општ ©савезни план спречавања и суз-
бијања заразних болести и контролише његово из-
вршење; 

8) даје опште смернице и упутства за организа-
цију здравственог просвећивања у циљу сузбијања и 
спречавања заразних болести; 

9) организује и руководи спречаваш ем уношења, 
заразних болести из иностранству у ффд%$дативну На-
родну Републику Југославију; ; 

10) прикупља, обрађује и публикује податке о 
кретању заразних болести у Фед вратимо ј" Народној 
Републици Југославен ; 

11) води евиденцију о стручним кадровима, оснива 
школе и течајеве и стара се да се високо квалифи-
ковали кадрови правилно распореде по народним ре-
п л и к а м а . 
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Члан 7 
Министарство народног здравља народне репу-

блике им>а у области спречавања и сузбијања зараз-
них болести нарочита ове задатке: 

1) утврђује смернице ра^а на сузбијању заразних 
болести на подручју републике и у том циљу пред-
лаже доношење законских прописа; 

2) предузима мере и организује кампање за спре-
чавање и сузбијање заразних болести на подручју 
републике; 

3) руководи радом постојећих и предлаже -осни-
вање нових установа републиканског значаја за бор-
бу против заразних болести; 

4) стара се да здравствена установе на подручју 
народне републике буду снабдевене лабораторијским 
материјалом. са>нитарно-техничкии уређајима, лекови-
ма, серумима, вакцинама, дезинфекционим и осталим 
средствима потребним за спречавање и сузбијање за-
разних болести; 

5) преко санитарне инспекције врши надзор над 
радом среских и градских народних одбора н<а спре-
чавању и сузбијању заразних болести; 

6) у случају потребе предузима и непосредне ме-
ре за спречавање и сузбијање заразних болести; упу-
ћује у угрожене крајеве нарочите екипе за сузбијање 
епидемија; 

7) израђује план спречавања и сузбијања зараз-
них болести за подручје народне републике; 

8) у споразуму са заинтересованим министарством 
изводи а с а н а ц и ј е радове у циљу спречавања и суз-
бијања заразних болести; 

9) даје смернице и упутства аа организацију 
здравственог просвећивања у циљу спречавања и суз-
бијања заразних болести на подручју народне репу-
блике; 

10) прикупља, обрађује и публикује податке о 
кретању заразних болести иа подручју народне ре-
публике; 

11) води евиденцију о стручним кадровима, осни-
ва стручне школе и течајеве и стара се о правилној 
расподели кадрова на подручју народне републике. 

Члан 8 
У извршењу задатака спречавања и сузбијања 

заразних болести, срески, односно градски народни 
одбори нарочито су дужни: 

1) да преко својих санитарних инспекција и дру-
гих здравствених установа организују и врше дезин-
фекцију, испитују да ли одређена лица носе заразне 
клице, издвајање у карантин, цепљење и друге сани-
тарно-епидемиолошка мере; 

2) да оснивају здравствен установе за спреча-
вање и сузбијање заразних болести и управљају 
овим установама; 

3) да организују и изводе затрпавање и исуши-
вање мочвара и друге асанавионе радове; 

4) да месним народним одборима дају упутства 
за рад на спречавању и сузбијању заразних болести 
и да их у том раду помажу и контролишу; 

5) да у случају епидемије обезбеде привремене 
болнице или просторије за смештај болесника и друге 
потребне просторије; 

6) да преко санитарне инспекције и других здрав-
ствених установа врше надзор над животним намир-
н и ц а ^ уређајима за снабдевање водом, простори-
јама и предметима који служе при раду са животним 
намирницама као и надзор над лицима која су на овом 
раду запослена; 

7) да израђују план сузбијања и спречавања за-
разних болести за своје подручје; 

8) да преко санитарне инспекције »оде евиденцију 
о стању заразних болести на свом подручју и изов-

шгавају о овом министарство народног здравља на-
родне републике; 

Срески, односно градски народни одбори могу 
пренети вршење одређених санитарно-епидшиолош-
ких мера ка месне народне одборе. 

Члан 9 
У извршењу задатака спречавања и сузбијања за-

разних болести месни народни одбори нарочито су 
дужни: 

1) да омогуће и контролишу спровођење мера на-
ведених у тач. 1) претходног члана; 

2) да управљају месним здравственим установама; 
3) да на свом подручју у сарадњи са друштве-

ним организацијама организују и изводе затрпавање 
бара, исушивање мочвара, подизање уређаја за снаб-
девање водом и друге асан ац и он е радове; 

* 4) да контролишу извршавање мера које су гра-
ђани у циљу спречавања и сузбијања заразних боле-
сти дужни предузети; 

5) да у случ*ају епидемије обезбеде зграду за при-
времени смештај болесника, друге потребне просто-
рије, као и помоћни материјал потребан за извршење 
саинтарно-епидемиолошких мера; 

6) да обезбеђују пренос болесника у болницу; 
7) да у случају потребе обезбеде исхрану лица 

која су издвојена у карантин као и оних чији су хра-
ниоци упућени у болницу, или издвојени у циљу су-
збијања заразних болести; 

8) да особљу здравствен струке, које у месту 
месног народног одбора борави ради предузиман^ 
сан-итарно-епидемиолошких мера, обезбеде стан, хра-
ну и превоз; 

9) да воде евиденцију о стању заразних болести 
на свом подручју и извештавају о овоме среске од-
носно градске народне одборе. 

III. — Санитарно-епидемиолошке мере за спречавање 
и сузбијање акутних заразних болести 

Члан 10 
У циљу сузбијања заразних болести уводи се 

обавезна пријава свих утврђених случајева обољења 
од ових заразних болести: 

1) куга (РеѕИѕ) 
2) колера (Својега) 
3) жута грозница (Ревгјѕ Р!ауа) 
4) велике боги ње (УапоЈа Уега) 
5) пегавац (ТурћиБ ехапИтепШЈсиѕ) 
6) повратна грозница (РеНпѕ гесиггепѕ) 
7) трбушни тифус (ТурНиѕ авсЈопттаНѕ) 
8) паратифус (Рага^урИиѕ) 
9) срдобоља, грижа Шуѕегиепа) 

10) шарлах (Ѕсаг1а1}па) 
И) дифтерија (Оурћ1епа) 
12) заразно запаљење можданих опна (Мепт&ј^ѕ 

ерадепгпса) 
13) мале богиње (МогђШЈ) 
14) велики кашаљ (Рег1аѕѕЈѕ) 
15) спаваћа болест, дрем^лица (ЕпсерћаИШ 1е*аг-

&чса) 
16) црвени ветар (ЕгуѕЈрПаѕ) 
17) зли грч (Те1апиѕ) 
18) сакагија (МаНеиѕ) 
19) црти пришт (АгПНгах) 
20) губа П.ерга) 
21) малтешка грозница и Бзнмвн болест (Вгисе1-

10Ѕ1Ѕ) 
22) беснило (1^уѕѕ?) 
23) Емилова болест и друге лепгоспирозе ^ер1о-

ѕрјгочк) 
24) туларемија (ТиЈзгегша) 
25) акутна деч.ѓа парализа (РоРотуеЈијѕ аси1а) 
26) бабиња грозница (Ревпѕ риегрегаПѕ) 
27) Кала азар (Ка 1 а агаг) 
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Обавезној пријави подлежу и сви случајеви обо-
љења од болести набројаних у предходном сишу моји 
се накнадно утврде приликом епидемии ло шког испи-
тивања. 

Члан 11 
Обавезној пријави подлеже и сумњиви случајеви 

обољења од куге, колере, жуте грознице, великих бо-
гиња, пегавца, повратне грознице и трбушног тифуса. 

Члан 12 
Министарство народног здравља народне репу-

блике за подручје републике, а Комитет з.а заштиту 
народног здравља за подручје двеју или више народ-
ни* република, могу у случају потребе »преписати 
обавезну пријаву обољења и од других заразних бо-
лести, осим наведених у чл. 10. 

Члан 13 
Сваки лекар дужан је о сваком утврђеном (чл. 

10} или сумњивом (чл. 11) случају обољења« поднети 
пријаву среском, односно градском народном одбору 
на чијем се подручју обољење појавило. 

Пријаву утврђених или сумњивих случајева обо-
љења врши лекар на основу клиничке дијагнозе, не 
чекајући резултат ла бор аторајског испитивања. 

Сваки грађанин дужан је упозорити месни народ-
ни одбор или најближу здравствену установу на по-
јаву акутне заразне болести. 

Члан 14 
Обавезно је упућивање у болницу и смештај у 

болници лица за које је утврђено да болују од куге, 
колере, великих богиња, пегавца, повратне грознице, 
трбушног тифуса, сакатите, црног пришта или губе, 
а у случају обољења од шарлаха и дифтерије ако 
није могуће његово издвајање у посебну просторију 
у кући у којој болује. 

Министерства народног здравља народних репу-
блика за подручје републике, а Комитет за заштиту 
нар од нот здравља за подручје двеју или више на-
родних република могу у случају потребе наредити 
обавезно издвајање и лица оболелих од других аку-
тних заразних болести, или њихов смештај у болници. 

Члан 15 
До упућивања у болницу, болесник се мора из-

двојити у посебну просторију од осаилих лица е ко-
јима живи у кућној заједници. Овако ће се поступити 
и у случају кпд се болесник не упућује у болницу. 

Лекар који утврди, односно посумња у заразно 
обољење дужан је лицима *која са болесником живе 
у кућној заједници дати упутства како ће се чувати 
од заразне болести 

Члан 16 
Чим се болесник уклони из куће или осталих про-

сторија у којима је боловао, врши се дезинфекција 
ствари и просторија. Ако се болесник не може укло-
нити из куће, врши се дезинфекција у току и по за-
вршетку болести. 

Исто тако извршиће се по потреби уништавање 
гамади и пацова. 

Члан 17 
Лица која су преболела акутну заразну болест, 

као и здрава лица за која се сумња да носе заразне 
клице, подлежу лабораторијском прегледу све док се 

не утврди да су без заразних клица. За то време она 
стоје под лекарским надзором. 

У циљу проналажење узрока појаве заразних 
болести појединци и груша лица могу бити подвргнути 
испитивању да ли носе заразне клице. 

Члан 18 
Ради спречавања ширења заразних болести може 

се одређивати издвајање на одређено време лица 
која оу била у додиру са оболелима од заразних 
болести (карантин) и њихово стављање под лекарски 
надзор. 

Лицима издвојеним на- м ч и н одређен у претход-
ном ставу, ако су социјално осигурана, припадају 
права из социјалног осигурања као и болесним ли-
цима. 

Члан 19 
У циљу спречавања .акутних з а р н и х болести 

обавезно је цепљење против великих богиња, дифте-
рије и беснила. 

Обавезао цепљење против других заразних бо-
лести може одредити министерство народног здравља 
народне републике за подручје републике, а Комитет 
за заштиту народног здравља за подручје двеју или 
више народних република. 

Члан 20 
У циљу спречавања/ и сузбијања акутних зара-

зних болести, стављају се под здравствени надзор: 
1) животне намирнице, уређаји за снабдевање 

водом, просторије и предмети који служе при раду 
са животним намирим цама, к.:1о и лица која су на 
овом раду запослена; 

2) зграде и просторије у којима 'борави или се 
привремено скупља1 већи број деце или омладине; 

3) хотели, локали, пансиони, заједнички станови 
и друге зграде и просторије у којима заједнички бо-
рави више лица која не сачињавају једну породицу; 

4) саобраћајна средства, зграде и објекти; 
5) грађење и употреба грађевинских објеката као 

и пуштање у рад фабрика, радионица и других ради-
лишта. 

Члан 21 
Главни санитарни .инспектор може наредити оба-

везно задржавање и издвајање (карантин) лица која 
у Федеративну Народну Републику Југослазију до-
лазе из државе у којо ј се појавила1 епидемија неке 
заразне болести. 

Члан 22 
Ближе прописе о спречавању и сузбијању хро-

ничних заразних болести (маларије, полних болести, 
туберкулозе, трахома, ехинокоисозе, губе, микоза, 
цревних паразита и др.) донеће уредбом Влада ФНРЈ. 

Члан 23 
Спречавање и сузбијање животињских заразних 

болести које прелазе и на људе врши се у сарадњи 
са органима ветеринарене службе. Органи ветеринар-
ска службе и органи здравствен службе дужни еу 
се редовно међусобно извештавам о појави ових бо-
лести на свом подручју. 

Ближе прописе о спречавању и сузбијању зара-
зних животињских болести које прелазе <н на људе 
донеће уредбом Влада ФНРЈ. 
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IV. — Казнене одредбе 

Члан 24 
Лекар који не пријави акутно заразио обољење 

ил« не упути оболело лиде у болницу, или не пре-
дузме коју другу е ап ит арно - епидемиолош ку меру 
прописану овим законом, а дужан је био да то учи-
ни, казниће се новчаном кашом до 10.000 динара или 
казном поправног рада. Истом казном казниће се и 
друго лице з д р а в с т в е н струке, ако ке предузме са-
нитарно-епидемиолошку меру коју је било дужно да 
предузме по овом закону. 

Ко омета или спречава вршење дезинфекције, 
упућивање у болницу, издвајање, ценљење или коју 
другу санитарно - ени д еми о ло т к у меру, казниће се 
новчаном казном до 10.000 динара или казном лишења 
слободе до два месеца. 

Члан 25 
Поступак но прекршајем,а из претходног члана 

воде и казне изричу извршни 'одбор« среског, односно 
градског народног одбора. 

Ако због радњи и пропуштања из претходног 
члана наступи смрт оболелог лица или ширење акутне 
заразне болести, учинилац ће одговарати за кри-
вично дело. 

V. — Завршне одредбе 

Члан 26 
Упућивање пријавних и одјавил« кајрата о зара-

злим болестима осло бођана се од поштанских такса'. 

Члан 27 
До доношења закона народних република о спре-

чавању и сузбијању заразних болести пр именоваће 
се непосредно прописи овог закона. 

Овлашћује се Влада ФНРЈ и Комитет за. заштиту 
народног здравља Владе ФНРЈ да издалу ближе про-
писе за спровођење овог закона. 

Члан 28 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-

љивању у „Службеном листу Федер а тиви е Народне 
Републике Ј у г о с л в и ј е " . 

У. бр. 699 
30 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Југослвије 
Секретар, Претседник, 

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

278. 

У К А З 
На основу члана 74 тачка 6 Устава, а у вези члана 

4 тачка 9 Закона о Президијуму Народне скупштине 
ФНРЈ, Президијум Народне скупштине ФНРЈ п р о м а -
шује Основни закон о санитарној инспекцији, који су 
донели Савезно веће и Веће народа Народне скуп-
штине ФНРЈ на својим седницама1 о д 26 априла 1948 
године, а који гласи: 

ОСНОВНИ ЗАКОН 
О САНИТАРНОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

I. — Задаци и надлежност санитарне инспекције 
Члан 1 

У циљу остварења и сталног усавршавани сани-
тарних и хигијенеких услова живота народних маса, 

у циљу спречавања и сузбијања' заразних болести, 
као и у циљу -надзора над с п р о в о ђ е њ а санитарних 
од х и г и ј е н с к у прописа и мера, установљења се сани-
тарна инспекција. 

Члан 2 
Остварујући своје задатке санитарна инспекција 

врши нарочито ове послове: 
1) прати и контролише предузиман^ и спрово.-

ђење санитарних и хигијенских прописа, м̂ ерш и ак-
ција за обезбеђење народног здравља, за стално 
снижавање смртности, као и за побољшање здрав -
ственог стања народа и предлаже предузиман^ так-
вих мера и акциза; 

2) врши санитарну контролу над исхраном ста-
новништва, нарочито у рестор:ШИ|М13, мензама, бол-
ницама, дечијим домовима и другим сличним устано- ' 
вама' и локалима; 

3) врши санитарну контролу над производниов, • 
чувањем и прометом свих животних намирница., на-
рочито животињског порекла (меса, млечних про-
извода и др.); 

4) врши санитарну контролу над нроизводњом, 
чувањем и прометом предмета опште употребе уко-
лико могу штетно деловати на здравље станов-
ништва; 

5) врши санитарну контролу 'над особљем запо-
сленим у установама и радњама које се баве посло-
вима из тач. 2, 3 и 4 овог члана; 

6) врши надзор над обезбеђењем повољних хи-
гијене ких услова код деце и омладине у пр е ̂ школ-
ском и школском добу; 

7) врши контролу над хигијепским и санитарним 
приликама на- јавним местима, а> нарочито на же- . 
лезницама и другим с а о б р а з н и м средствима као 
и на- тржиштима; * 3 

8) врши санитарни надзор над хигијенским при.-, 
т и т а у предузећима; учествује у изради прописа 
као и у спровођењу мера техничке заштите уколико 
су у вези еа заштитом здравља трудбеника; 

9) врши контролу над -санитарним и хигијенски?,! 
приликама у установама које пружају здравствену и 
хигијенску негу становништву; 

10) прати, контролише и предлаже предузиман^ 
мера У циљу спречавања и с у з б и ј а л а заразних боле-
сти и обезбеђује извршење прописа у том погледу; 

11) врши; санитарну контролу у случајевима ма-
совног кретања становништва; 

12) врши претходну оцену санитарних и хиги-
Јенских услова за грађење и употребу грађевинских 
објеката, као и за пуштање у рад фабрика, радио-
ница! и других градилишта; 

13) проучава питања побољшања и усаЕршшања; 
услова за унапређење здравствено^ ста!ња нг рода и 
предлаже доношење прописа и предузиман^ акција 
у том погледу; 

14) проучава и спроводи правилне методе сани-
тарне инспекције и стар,а се о припремању и усавр-
ш а в а н ^ стручних кадрова санитарне инспекције; 

16) указује помоћ на здравственом' просвећквању 
народа и подизању друштвене свести становништва 
у погледу на хигијенске и санитарне услове живота. 

Члан 3 
Санитарну инспекцију врше у оквиру с е о ј ш 

одређених надлежности: 
Савезна санитарна инспекција.; санитарна ин-

спекција народних република; среска санитарна ин-
спекција; градска санитарна инспекција). 

У великим трачевима ко.ји имају реоне могу се 
оснивати санитарне инспекције одлуком извршног, 
одбора народног оаборЈ града, уз сагласност мини-
стра народног здравља) народне републике. 
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Члан 4 
. .Савезна санитарна инспекција постоји у саставу, 

Комитета за заштиту народног здравља бладе ФНРЈ. 
На челу Савезне санитарне инспекције је главни: 

санитарни инспектор кога поставља Претседник Владе 
ФНРЈ иа предлог Претседник а Комитета за заштиту 
народног здравља. 

Члан 5 
Савезна! санитарна инспекција врши опште 

стручно руководство целокупном службом санитарне 
инспекције и службом противепидемијске мреже на. 
територији ФНРЈ, стара се о извршењу општих за-
датака санитарне инспекције, саставља општи план 
лротивепидемијске службе, врши надзор над струч-
(ни|М радом санитарне инспекције наредних репу-
блика и над стручним радом .других органа сани-
тарне и пр отив епидемије^ службе и стара се о 

1 стручном нивоу и ефикасности санитарне инспекције 
на целој територији ФНРЈ. 

Рада остваривања својих задатака и правилног 
и јед»ообра<зног обављању службе санитарне инспек-
ције иа целој територији ФНРЈ, Савезна сшитарна 
инспекција издаје обавезна упутства и даце смер-
нице за рад санитарних иеагоекција народних репу-
блика. * 

Савезна санитарна инспекција! може вршити са-
нитарну »инспекцију и непосредно ма целој терито-
рији ФНРЈ. 

Члан 6 
Санитарна инспекција .народне републике по* 

стоји у саставу министарства народног здравља на-
родне републике. 

На челу републикана е санитарне инспекције је 
сшитарни инспектор каро дае републике кога постав-
ља претседник владе .народне републике т предлог 
министра народног здравља шродае републике. 

Члан 7 
Републиканска санитарна инспекција врши оп-

ште стручно руководство целокупном службом -сани-
тарне инспекције и службом противепидемијске мре-
же на територији народне републике, стара се о из-
вршењу општих задатака санитарије инспекције, 
спроводи упутства и смернице. Савезне санитгрее 
инспекције, саставља општи п л ш п,ро ти® ети д е ми ј ек е 
службе, врши надзор над стручним радом нижих ор-
гана санитарне инспекције и других органа санитар-
не и противепвдемијске службе и стара се о" струч-
ном нивоу и ефикасности санитарне инспекције на 
територији народне републике. 

Рада остваривши својих задатака и препил лог 
и једнообразног обављања службе иа« целој терито-
рији народне републике, санитарна инспекција издаје 
обавезни упутства и даје смернице за рад нижим ор-
ганима санитарне .инспекције на основу прописа и 
упутстава владе и министарства народног здравља 
народне републике, у складу са упутствима и смер-
ницама Савезне санитарне инспекције. 

Република чека санитарна ч-жл акција може вр-
шити санитарну инспекцију и непо-средно на целој 
територији народне републике. 

Члан 8 
Среска санитарна инспекција постоји у саставу 

извршног одбора (повереништш односно отсек за 
народно з д р а в е ) среског народног одбора,, а град-
ска санитарна инспекција постоји у саставу извр-
шног одбора градског народног одбора. 

Среску и санитарну инспекцију врши среска од-
носно градски санитарни инспектор кога поставља 

извршни одбор среског односно градског трошног 
одбори уз сагласност министра народног здравља 
маро дне републике. 

Члан 9 
Среска и градска санитарна инспекција врши, 

свает на своме .подручју целокупну службу санитарне 
инспекције и против етиде ми јеку службу, извршује 
опште задатке санитарне инспекције, спроводи упут-
ства, -смернице и наређења виших санитарних инспек-
ција, извршује прописе и упутства среског односне 
градског народног одбора и њиховог извршног од-
бора, -а на основу упутстава и наређења повереника 
народног здравља врши надзор нед стручним радом 
других органа санитарне и противепидемијеке слу-
жбе. 

Члан 10 
Свака санитарна »ин апек ци ја за извршење зада-

т к а из сшјоје надлежности може оснивати лаборато-
рија, станице и друге стручне установе по одобрењу 
М!И1Н1И)стр»а| народног здравља народне републике од-
носно Претседника Комитета за заштиту народног 
здравља. 

Чл1ѕн 11 
Главни санитарни инспектор одговара Претсед-

н и к Комитета за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ и ради ло прописима и упутствима Комитета. 
Санитарни инспектори народне републике и остали 
санитарни инспектори одговарају министру .народног 
здравља народне републике, односно поверенику на-
родног здравља и раде по његовим -упутствима и 
наређењима. 

Нижи санитарни инспектор одговора« је вишем 
санитарном инспектору у стручном погледу и у по-
гледу извршавања задатака виших санитарних ин-
спекција, чија су упутства и одлуке обавезне за ни-
жег санитарног инспектора. 

Виши санитарна инспектор може, било поводом 
жалбе, било по својој иницијативу потврдити, по-
ништити1, изменити или укинути решење нижег -сани-
тареог инспектора ^ 

Виши _ санитарни инспектор може вршити све 
радње које спадају у надлежност нижег санитарног 
инспектора«, а може вршење појединих од тих радњи 
поверити1 другом одређеном санитарном инспектору. 

II. — Овлашћења санитарне инспекције 

Члан 12 
Сва лица, установе и предузећа, чије просторије, 

(постројења, (предмети рада ш и пословања подлеже 
санитарној контроли, дужна су допустити санитарном 
инспектору преглед, пружити му потребна обавеште-
ња у смитарно'-хигијенском погледу и омогућити му 
вршење санитарне контроле, мао и. ставити санитар-
ном инспектору на расположение потребну количину 
материје сли- предмета ради е алит арно - хитај епско г 
ИС1П!ИТИВ121Ња!. 

Државни органи дужни су указати санитарној 
инспекцији помоћ у извршењу њених задатака. 

Члан 13 
Санитарни инспектор може из санитарно-хити јен-

ских разлога наредити: 
а) заплену «Ц»и забрану употребе по здравље 

шкодљиво^ или опасних животних' намирница, пред-
мета, т о и стоке одно»сно сточних производа наме-
њених исхрани; 

б) забрану употребе неисправни« уређаја и на-
права за снабдевање водом, забрану употребе н»е-
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исправне канализације, иеисправног ш т а н д уклањања 
смећа и сл.; 

в) изоловање заразних болесника и спровођење 
Системгатске контроле клицоеоша; и 

г) дезинфекцију, уништавање гамади и пацова, 
ш њ е ашнационе радове и друге потребне превен-
тиви© м1ере. 

Санитарни инспектор може нарадити уеишт ење 
животних намирница и других шо здравље шкодљи-
вих (предмета ако од њих прети непосредна опасност 
цо здравље која се не може уклонити само забраном 
употребе. 

О издатом наређењу санитарни инспектор је ду-
жан обавестите* надлежни оргае државне управе. 

Против решења санитарног инспектора може се 
на јмити жалба у року од осам дана. Жалба се 'пре-
даде оном санитарном инспектору који је решење 
донео, а о њој решава непосредно виши санитарни 
инспектор. Жалба не задржава извршење поређених 
мера», сем у случају кад не построји хитаца .потреба 
извршења-, односно опасност због неизвршења тих 
мера. 

Члан 14 
Санитарни инспектор може из санитарно-хиги-

ј©неких разлога предложити непосредно надлежном 
органу државне упреже, односно административно-
ост ер ат итаном руководиоцу државних предузећа ида 
радова, да у одређеном року предузму: 

а) привремено или трајно затварање радње или 
предузећа; 

б) привремено или трајни о,граничење или обу-
ставе л»ање -производње, прераде и промета извесне 
робе; 

в) обуставља«^ изградње или употребе неког 
објекта или уређаја; 

г) ограничење употребе предмета, кѕѕо гл1 забрану 
сајмова, скупова и састанака у случају епидемије; и 

д) друге мере које се покажу као потребне. 

^ Члан 15 
Ако надлежни орган одбије предузим'Ѕ1ње пред-

ложени* мера- из претходног члаиа или дох на време 
не изврши, санитарни инспектор може се о-Грт. гит-и 
вишем надлежном органу, о чему ће обавестити и 
непосредно вишег -самит! р а з г инспектора, без чијег 
претходног мишљења виши надлежна органа коме је 
ствтп упућена по правилу неће доносити одлуку. 

У случају потребе хитног предузиман^ које од 
наведених мера у претходном члану, санитарни ин-
спектор може сам наредити тѕјкзу меру, о чему је 
дужан одмах обавестити непосредно вишег санитар-
ног инспектора, к,г«о и надлежни орган држасте у-
пр:гае односно администратионо-аперативног руково-
диоца. Ако се орган државне управе, односио а д т -
нкстративеао-операти.Еки руководилац, не сложи са 
наређеном мером, сбпзестиће непосредно виши ор-
ган, који ће пре доношења одлуке по правилу при-
б с с т и мишљење вишег санитарног инспектора. До 
доношења ове одлуке наређена мери се не обу-
ставља. 

Члан 16 
К,1д други орган који врши санитарно-хигијен-

ску службу предузме извесне сан-итарно-хигиј епске 
мере а санитарни инспектор се не слаже са т>/гм ме-
рама, он ће упозорити орган који је те мере преду-
зео и предложити му поништај, измену или допуну 
•издатог наређења. Ако се не постигне сагласност, 
санитарни инспектор ставља свој предлог вишем 
санитарном инспектору, који о предмету решава.. 

Члан 17 
Главни санитарни инспектор, санитарни) инспек-

тори .народних република -и ср ©спои односно градски 
санитарни ^Инспектори могу дати овлашћење за пред-
лагање и предугим ање заштитник мера предвиђених 
у чл. 13, 14 и 15 овог закона само стручним службе-
н и ц и « санитарне инспекције (санитарним шш1ек-
торима). 

Члан 18 
У случају неизвршења односно повреде санитар-

но-хигијенска^ прописа! или извршења каквог дру-
гог прекршаја' »из области санитарно-хигијенске зац 
штите, санитарни инспектор подноси' предлог за ка-
жњавање учиниоца- прекршај':!. 

Предлог се подноси извршном одбору иг родног 
одбор)а кад је 'повређен пропис одбора- сЈл» кад је 
његова надлежност за решавање о прекршају из-
ричито одређена законом или другим прописом ко-
јим је -предвиђен прекршај. Кад је -надлежност за 
решавање о прекршају законом или другим пропи-
сом изричито дата м*:гжтоу и пр од,ног здравља на-
родне републике однос,но Ппетседичку Комитета за 
заштиту народног здравља Владе ФНРЈ, предлог се 
подноси ономе ко је -надлежен. У осталим случаје-
вима .сшигарни инспектор подноси предлог за^ ка-
жњавање било- извршном одбору ;гг (родног ОД! ПОТ 21, 
било министру народног р е г а л а нано-ге републике 
односно Претсед^чтсу Комитета за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ. 

Чл1ш 19 
Решењем о прекршају може се наредити изврше-

ње мере због чијег је пропуштања а д муни е тр ати ви о-
казнени поступак вођен. 

Против решења о прекршају може се поднети 
жалба у року од осим даип од пријемна- решења 
Право на подношење жалбе има и санитарни инспек-
тор. 

Члан 20 
Кад је решење о прекршају санитарних .пропива 

донео који други орган који Ерши е алит арно-хит и јон-
ску службу, а санитарни инспектор се не -слаже са 
донетим решењем, он ће упозорити органа који је 
решење донео и предложити му потлшт&ј, измену 
или допуну донетог решења у погледу газ- хигијен-
ска и санитарни питања. 

Ако се не постигне сагласност, сапи горни ин-
спектор ставља приговор извршном одбору среског 
или градског народног одбооа ако је оргЕ« који је 
донео првобитно решење подређен том извршном 
одбору. 

Ако је у питању п р ш л е н р е ш е њ е инспекгг.р п 
рада за железнички, поморски и речни саобраћа", 
санитарни инспектор подноси приговор с^шем ин-
спекторату р т а ; уколико пс постоји г.ччш инспекто-
рат и ако је приговор ставио главни е: интерни ин-
спектор, о приговору решава.савезни Министар рала-

Ако је у питању првобитно решење рударских 
инспектората рада, санитарни инспектор упућује 
при говор министру рода народне републике, а ако је 
то решење донео инспекторат рада за ваздушни са-
обраћај, приговор се упућује непосредно савезном 
министру рада. 

Орган' коме је поднет приговор ДУЖЕН је донети* 
решење у руку од осам дана од дана достављања. 

Члан 21 
Главни санитарни инспектор и санитарен инспек-

тори народних република могу овластити одређене 
стручне службенике санитарне инспекције (санитар-
не инспекторе) да, вршећи непосредну санитарну ин-
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сп ек ци ју, стављају у име Главног одвоено републи-
кански* -санитарног инспектора предлоге за кажња-
вање. 

Члан 22 
Санитарни инспектори, као и сви они који уче-

ствују у обављању послова санитарне инспекције, 
дужни су чувати као службену тајну све оно што ,СУ 
сазнали приликом вршења инспекције, а нарочито 
оно што представља службену тајну државних надле-
штава, установа и предузећа. 

III. Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23 
Ближе прописе о организацији и раду санитарне 

инспекције као и о питањима санитарних мера, про-
писује уредбом Влада ФНРЈ, као и владе народних 
република у свом делокругу. 

Члан 24 
Овај зажо1н ступа на снагу осмог дана по обја-

вљивању у „Службеном листу Федеративне Народне 
Републике Југослвије." 

У. бр. 700 
30 априла 1948 године 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југослвије 
Секретар, Претседник, 

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

279. 
У К А З 

На основу члана 74 тач, 16 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Владе Ф е д е р а л н е Народне Републике Ју-
гославије Президијум Народне скупштине Федера*-
тивне Народне Републике Југославије 

п р о г л а ш у ј е 
Машинско-металургиско предузеће Лука Шпар-

таљ у Београду за предузеће општедржавног зна-
чаја. 

У. бр. 729 
3 маја 1948 голине 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративна Народне Републике Лугославије 
Секретар. Претседник, 

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

Комитет за заштиту народног здравља Владе 
ФНРЈ, по сравњењу са изворним текстом, установио 
је да су се у тексту Правилника о приправничкој 
служби и стручним испитима, специјалистичком стажу 
и испитима специјалност лекара стручним курсевима 
и течајевима оспособљавање и обавезно стручно 
усавршавање службеника здравствене струке, објав-
љеног у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 32 од 21 ап-
рила 1948 године -поткрале ниже наведене штампар-
ске грешке, те даје следећу 

И С П Р А В К У 
ПРАВИЛНИКА О ПРИПРАВНИЧКОЈ СЛУЖБИ И 
СТРУЧНИМ ИСПИТИМА, СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОМ 
СТАЖУ И ИСПИТИМА СПЕЦИЈАЛНОСТИ ЛЕКА-
РА, СТРУЧНИМ КУРСЕВИМА И ТЕЧАЈЕВИМА ЗА 

ОСПОСОБЉАВАЊЕ И ОБАВЕЗНО СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ СЛУЖБЕНИКА 

ЗДРАВСТВЕНЕ СТРУКЕ 
У члану 20, став 1 други ред уместо: „физиоло-

гија", треба да стоји „фтизолсгија". 

У члану 22 
Тачка 1 
Четврти ред уместо: „фонологији", треба да 

стој«: „фтизнологији". 
Тачка 5 
Први^ред уместо: „физиолог ју" , треба да стоји: 

„фтизиологију". 
Други ред уместо: „физиологија4, треба да сто-

ји: „фтизиологији". 
Број 13514 — Из Комитета за заштиту народне 

здравља Владе ФНРЈ, 27 априла 1948 године. 9 

УКАЗИ 
У К А З 

На основу члана 41 и 43 Закона о служби У 
Југословенско! армији, а на предлог Врховног ко-
манданта оружаних снага ФНРЈ, Президијум На-
родне скупштине Федеративне Народне Републике 
Југославије решио је да се унапреде 

у ч и н г е н е р а л и м а ј о р а 
1) пуковник Бајковић Ј. Филип; 
2) пуковник Дракулић Д. Вељко; 
3) пуковник ГеоргиЈевић В Димитрије; 
4) пуковник Капичић М. Товар; 
5) пуковник Коајгер А. Борис: 
6) пуковник Милатовић Ђ Милорад; 
7) пуковник Пекић Д. Павле. 

У. бр. 692 
30 априла 1948 године 

Београд 

Президијум Народне скупштине 
Федеративне Народне Републике Југославије 

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

ОДЛИКОВАНА 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне .скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ, а на основу члана 2 Закона о орденима 
и медаљама Федеративне Народне Републике Југо-
с л в и ј е 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст, умешност у коман-

дова«^, осведоченч рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току народноослободилачке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
пуковник Грујић М. Периша. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 
•потпуковник Митић Рамко. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ И РЕДА: 
потпук овеик Митић Рашо. 
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ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
мајор Јовановић Бојислав; 
капетани: Јовићевић Андрије Богић, Кос Иван 

и По бор Г Бранко; 
поручници: Ацкета Митра Владимир, Копања-

Илије Душан, Головић Милића Вукота и Вучелић 
Николе Симо; 

заставник Миличић Васе Младен. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуковник Трбовић М. Гојко; 
мајори: Јовановић Ђ. Богдан, Мисљевић Н. Бо-

рисав, Стојановић П. Светислав и Вујошевић М. Ра-
домир; 

капетани: Јовићевић Андрије Богић, Караџић 
Милића Ђорђе и Стругар Мара Зарије ; 

поручници: Ацкета Митра Владимир, Бабић Све-
тозара Никола, Чуруков Славка Живко, Јована Мане 
Хинић, Каленић Ђуре Давид, Косановић Стевана 
'Младен, Латиновић Дукана Ђорђе, Лучић Фрање 
Владимир, Михајловић А. Властимир, Микљевчић Ја-
кова Вујо, Савановић Остоје Мирко, Савић В. Мило-
рад, Срдић Павла Раде, Штрковац Петра Јован/ Ва-
гали Пали Козма; 

потпоручници: Бањанин Милана Бранко, Бабац 
Драгутина' Стјепан, Добрић Лазе Јово, Грковић Јо-
вана Мирко, Копајтић Андре Антон, Косановић Лу-
ке Гмитар, Курбалија Раде Љубо* Латиновић Боже 
Владо, Правица Рудолфа Рудолф, Рајчевић Петра 
Јоцо, Ралевски Георгија Панајот, Ћатовић Авдама 
Велим; 

заставници: Божовић Михаила Миладин, Иво-
шевић Боже Ђуро. Лакочевић Мирка Велимир и 
Жигић Исе Симо, 

поручник Кондић Мила Триво. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД /II РЕДА: 
поручници: Јакшић Мила Петар, Копана Илије 

Душан, Љубовић Раде Мићо, Мађар Сима Гајо и 
Миковић Милована Н О В И Ц Е ; 

капетан Мартиновић Миће Стево. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
поручници: Чукуров Славка Живко, Ђуровић 

Мила Васо, Југо Мухарема Ахмет,Каленић Ђуре Да-
вид, Каменко Дана Маћо, Копана Илије Душан, Ла* 
миновић Дукана Ђорђе, Марјановић Златибора Жи-
вослав и Стојановић Лазара Пуниша; 

поручници' Бачић Мзока Љубо, Бањанин Ми-
лана Бранко, Шпановић Миле Милош, Лабовић Да-
нила Миодраг, Митповић Глише Петар, Пајк Франца 
Франц, Ливадица Динка Вељко, Ралевски Георгија 
Панајот; 

заставници: Ахачић Ивана Иван, Миличевић Стје-
пана Велимир, П е р и ч и ћ Франца Гавријев и Уроше-
вић Милорада Радимир. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
поручници: Холовац Н. Гојко, Ковачевић И. Ми-

лован и Прашо Т. Рампе; 
заставници: Лазовић Радивоја Милета и Шиба-

лић Милана др Велимир. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
заставник Крајинчанин Ђоке Владан. 

Бр. 556 
6 марта 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике ЈугославиЈе 

на основу члана 2 Закона о орденима и медаља« 
т Федеративне Народне Републике Југославије, ш 
на предлог Врховног команданта оружаних снага 
:ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за показану храброст, умешност у комана 
довању, осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току н а р е д и ш е ло б о д и л а ч к е борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
1 поручник Злајчевић Боже Анте; 

потпоручник : Калов Ивана Давор и Кохне 
Игнаца Игнац; 

заставници: Шкоф Ивана Едо и Трнинић Лазе 
Душан; 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
поручници: Граматиковски Мана Трајко и Ож-

болт Филипа- Иван; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетан Дрешевић Богољуба Миливоје; 
поручници: Лазаревски Темистокла Коста, Ож-

болт Филипа Иван и Поповић Боже Вукота; 
потпоручници: Кеек Фауста Аугустин, Новаке-

вић Милана Душан и Смиљанић Стеве Милан; 
заставник Боснић Томе Гојко; 
поручник Вујичић Јове Милан; 
заставници: Цетина Антона, Драго, Дум анић 

Јосипа Вељко, Ђуниарин Раде Ђуро, Ђурушић Ђуре 
Јово, Ђу ов ић Нике Срето, Гаврић Мике Славко, 
Груден Мартина Виктор, Гузина Јакова Милорад, 
Јанковић Јефте Данило, Јурешко Иван Анђелко, 
Кооовел Антона Радосав, Мана-сић Стојана Здравко, 
Марић Антона Иван, Пешић Данила Александар, 
Поточар Франца Алојз, Собоћан Јожефа Мирко, 
Соколовић Алексе Миле, Стојановић Стевана Драган, 
Шешељ Андрије Никола, Вучетић Јакова Јаков и За-
рубица Крсте Петар. 

Бр 528 
29 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

277. Општи закон о спречавању и сузбијању 
заразних болести 

278. Основни закон 0 санитарној инспекцији 448 
279. Указ о проглашењу машинско-металурги-

ског предузећа Лука Шпартар у Београ-
ду за предузеће опште држави ог значаја 451 

Исправка Правилника 0 приправничкој служби 
и стручним испитима, специјалистичком 
стажу и испитима специ јалност лекара, 
стручним курсевима и течајевима за оспо-
соби* ав ање и обавезно стручно усаврша-
вање службеника здравствене струке — 451 

Издавач: „Службени лист ФНРЈ" — новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр, 20 — Штампа Југословен-

о в штампарско!: предузећа, Београд 


