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437, 
У К А З 

На основу чл 74 тач. 16 Устава ФНРЈ, а на 
предлог Владе Федеративна Народне Републике Ју-
гослав,ије, Президијум Народи? скупштине Федера-
тивна Народне Републике Југослви је 

п р о г л а ш у ј е 

предузећа: Каменолом „Ледена" у Лепени; Ка-
менолом „Кичево" у Кијеву; и Велика дробилица на 
савском ади е ГЕ »ниш ту у Београду за предузећа оп-
штедржавног значаја. 

У. бр. 1000 
24 ју»н*а 1948 годане 

Београд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југ ослаби је 
За Секретара, Пржете еда««, 
Потлрегоедник, др Иван Рибар, е р. 
Јосип Рус, с. р. 

б) контролише исхрану по мензама, радничко-
слЈужбеничким ресторанада и угоститељ ок им рад-
њама, к?о и иачин услужив'Ѕ1ња и опхођења трго-
вачког и угоститеља« ог особља према потрош»> 
ч и ш ; 

в) врши надзор над правилним спровођење^ 
прописа о издавању потрошенион: карата, о развр-
ста вању потрошача у потрошачке категорије, о на-
чину продаје артикала обевбеђеног снабдевања и 
о-правдању продаје тих артикала; 

г) контролише цене; 
д) предузима мере за откривање и сузбијање 

ш дозвољене трговине, шпекулација и. свих других 
облика ш т е т о ч и н о м у трговини и снабдевању; 

ђ) вол ? надзор ,н'3|д снабдевеиости по дружи,ица. 

ЧЛ'и1Н 3 
Трговинску инспекцију врше: 
Савезна трговинска инспекција .на целој тери-

торији ФНРЈ; 
> . д о кублекзвека - трговинска инспекција на под-

ручју народне републике; 
среска (градска) трговинска и ноп ек ција на под-

ручју среза (града). 

438. 
На основу чл. 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народ-
не привреде, из предлог Министре трговине и снаб-
девања ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси т 

У Р Е Д Б У 

О ТРГОВИНСКОЈ ИНСПЕКЦИЈИ 

Члан 1 
У циљу вршења непосредне контроле над пра^ 

вил«,им спровођењем прописа и мера који се односе 
иа трговину и угостителство, снабдевање становни-
штва и откуп пољопривредних производа оснива се 
тргов ниска и нсп е кци ј а. 

Член 2 
О з а р у ј у ћ и задатке из чл. 1 трговинска ин-

спекција нарочито: 
а) врши контролу над преузимање^, расподе-

лом. смештајем, чувањем, руковањем, опремом, ме-
рењем, вагањем, продајом и правдањем робе у др-
жавним, трговачким, откупним и угостителски** 
предузећима, у задругама и задружним прода в пи-
цама, у службама радничког снабдевања, у устано-
вама друштвене исхране, у тшдустриским стовари-
штима з»а расподелу и у приватним трговачким, 
у г о с т и т е л о т и сличним радња1ма; • 

Члан 4 
Савезна трговинска инспекција је у саставу Ми-

нистарства трговине и снабдевања ФНРЈ. 
Савезна трг ов ин скз инспекција има следеће за-

датке: 
а) врши опште руководство и надзор над це-

локупном службом трговинске инспекције; 
б) стара се о извршењу општих задатака тр-

говинске .инспекције; 
в) даје .смернице и упутства еа рад републи-

ка« ек им трг ов ин ек им инспекцијава и усклађује њи-
хов рад; 

г) помаже у организована трговинске инспек-
ције и стара се о стручном подизању кадрова ин-
спекције. 

Савезна трговинска инспекција може вршити 
тргови«оку инспекцију и непосредно н>а> целом под-
ручју ФНРЈ, 

Члан 5 
Републиканска трговинска инспекција је У сас-

таву министарства трговине и снабдевања народне 
републике. 

* Републиканска трговинска инспекција има на-
рочито следеће задатке: 

а) врши опште руководство и надзор над 
службом трговинске инспекције на подручју народ-
не републике; 

б) стара се о извршењу општих задатака тр-
говинске инспекције т подручју народне -репуб-
лике; 
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в) спроводи смернице и упутства савезне Тр-
говинске. .инспекције и у складу .са овим смерницама 
и упдастаодма; да је упутства и задатке сре-. 
ОКЈИ,М ,(тр а ДЕНИМ)- трговинским инспбкцијама.(и -ускл&г 
ћује њшхов.рад; 

г) помаже организована трговинске инспек-
ције на подручју (народне републике; 

д) указује сталну и непосредну помоћ' сре-
ским (градским) трговински®* и-н ерекцијом а; 

ђ) старам се о стручном -изградив ам? у кадрова 
трговинске инспекције на- подручју народне репуб-
лике. % 

Републиканска т р г о в а ска. иасдекциЈа може вр-
шити трговинску инспекцију и непосредну на де-
љом подручју народне републике. 

ЧЛ2|Н 6 
Среска (градска) трговинска инспекција је у са-

ставу повереништва за трговину- и снабдевање из-
вршног одбора. среског (градског) народног од-
бора. 

Спроводећи смернице, упутства и -наређења са-
везне и републиканске трговинске инспекције, а ла-
стун а ју ћи по конкретним упутствима и наређењима 
повереника за трговину и снабдевање среског 
(градског) извршног одбора —^среска (градска) тр-
говинска ин апс кција врши непосредног целокупну 
службу трговинске'инспекције на ар др уч ју , среза 
(града). , р 

У циљу спровођења задатака из чл. 1 и 2.вре-
ска (градска) трговинска! инспекцију, прима -приту;-, 
жбе. грађана на неправилности трговачког и уго-
ститељсшг особља запосленог у предузећима, за-
другама и приватним радњама поброја ним у тач. 1 
чл. 2 иОпредузим/а мере за 'отклањање установљен,их 
неправ или ост и.' 

' Пословима среске - (градске) трговинске •• инспек-
ције руководи срески (градски) трго вински, инспек-
тор , коша ' поставља срески, (градски) извршни • одбор 
у сагласности са министром-..трговине и-*, снабдевања 
народне републике.' 

Члан 7 
Сва државна трговачка* и угостителска преду-

зећа, задруге и ,задружни ..савези, службе радничког 
сндбдевзЈШ, приватне, радње и лица „ чији рад; под-
лежи контроли трговинске инспекције,- дужни су^до,?, 
пустити-,службеници^ трг овдаск е,-инспекције да из-
ер ш е, нотр ебзн пр ©гл ед,, • пружити -им. пото ебн а, « оба;-, 
в ©штетна и .омогућити вршене контрола " 

Сви државни органи ч^|ужни су. пружити .помоћ 
органима трговинске инспекције у вршењу. њихове 
службе. 

Члан 8 
, Кад »инспектор трговинске инспекције утврди, дае;-, 

правилност или повреду пропису и̂  мера који ,се Од-
носе на трровшу и угоегитељство. снОДб&еиавбег* опак 
новдиштоа или откуп пољопривредних прошвода^. 
дуж»ан је монети предлог за кажњавање државном 
органу који је по постојећим прописом)* надлежан 
3|а вођење административно-казненог поступка одно-
сно'јавном тужиоцу-ако се-»рада-о кривичном . делу. 

. .Ако * се -инспектор. трговинске- инспекције моји - је 
поднео предлог за кажњавање не сдаже сз решењем 
донетим, у адмикдаст^зтишо-каж^ом^,поступку/лаже 
сс жалити шропта решења неддлежком в»фшем -дрик^вк 
ном > даг ану... 

Члан /9 
Оч, у твр<ђавиад̂  ̂ н екрани лио сди̂ м а<̂ У лраду<, ^р^кфвдад, 

тровач ш х ире ду зе ћа,' служби радничког с т а б д ^ а ^ 

ња, установа друштвене искраде, индустриски база 
за расподелу и задруга, трговинска иншеиција^ЈЦ; 

.велиша '.руководиоца . односног, предузећа,. - службу 
рајдшвдшпснабдеван*®. установе друштвену. ѓиехр»е, 
индустриска базе еа- расподелу и задруге - а шредѓ 
лаже мере за отклањање неправилности. 

Ако се ради о већим неп^авилностиада^ тргови^ 
ска,- инспекција • швештдеа'. ов .адмадистр-атнирно-опер^ 
ТИЕ ног руководиоца односно виши Задружни органа 

Улан 10 
У случајевима <недозвољене трговине, нип ©куда.-' 

ције дал« кадд је то-у. »/интересу-вођења поступка! „или 
у циљу спречавања , већих неправилности, • орган* тр> 
г01В1инске инспекције може: . -

а) извршити заплену робе која је предмет; 
прекршаја односно кривичног дела; ' 

б) предложити - об^спављање- рада - трговачке, 
пиљарска, угоститељске и сличне р'адње; -

в) предложити да се удаљи од дужности слу-
жбеник, намештеник јд родиш запослен у државном: 
пр еду з ећу, • задру зи, ; служби - - радничког снабдев ања, 
установи, друштвене исхране- и индуетрихжој бази за 
расподелу. 

О извршеној заплени трговинска инспекција, ду-, 
жена је одма* известити надлежног органа који ће 
о томе донети Одлуку. 

Члан 11 
Ближе прописе з®,. спровођењу. о©е уредбе.^до-' 

носи Министар трговине и снабдевања. 
Владу организацију реп убли« ан<ск е. обласне ји 

среске (градске) трговинске инспекције, прописује 
министар трговине и снабдевања народне републике. 

Члан 12.-

Ова^уредбф[.студа ,на^снад дан&м рбдаљ,ив.ања у 
„Службеном, листу Федер^тивне Шродне Републике 
Југославија'-

2Г јунаЈ 1048 године 
'Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

' Маршал, Југославије 
3(И?ил~,,БрозгТито, с. р. 

Министар -трговина и ,»снабдевања, 
Јадсрв Блажевић, с.^р. 

. 439. 
На основу чл. 23 О с и о н о г закона о санитарној 

инспекцији, у вези са чл. 20 Општег закона о спре-
чавању и сузби ја ју вадошик ^ б е с е д а , ^ н а 
Комитета з,а .заштитулиар1а>дног;]ЗДршВ'Ља Ф Ж ^ , 
Влада, Ф^Р^! доноси- . 

У Р Е Д Б У 

О ЗДРАВСТВЕНО!** НАДЗОРУ НАД ЖИВОТНИМ 
НАМИРНИЦАМА 

8., ПредмсЈ. и задатак, н^дзфра 

Члад! 1 
У .адад- /заштите, ^бродарг ЗАР.а̂ а̂̂ ГРТШВЉЈАДУ,-̂ се, 

под. здравств енд ̂ ди^дзор: 
1 ' 1)г:/ороизрадњ^ ^ прјерадач> ^ спрда 

. ч у в ^ е , , п ^ о е ^ 
ње, ̂ Ј ^ ш а д ^ а . .{п^м-вЈ^и. т п к и, ф в д ^ а ^ д а ^ 
ним намирница.^а«; 
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,1 ^ 2 ) п р о с т е л је, уређаји, страве, судова и сви ос-
лади предмети који се ер,и »раду са животним »амир* 
н а д а ш употрејбљавију или- долазе са овима' у до-
№®р'; и 

3) лица која са животним нам претицала раде. 

I Члан 2 
| У животне намирнице, у смислу ове уредбе, опа-
д а св« штч* је људима окамењено за храну и опиће у, 
непрерађеним или прерађеном сташу, о- не служи пр-
венствено за лечење. 

Као животне намирнице сматрају се и зачини, 
мао и средства за вештачко з ес лађи в ање, конзерви-
сање и бојење животних намирница. 
» Члан 3 

Задатак надзора. над животним -намирницама је 
да се спречавају .производња, препада, расподела, 
(фам ет и сваки други рад са животним на мири идам а 
и предметима који, подлежу надзору. ако може бити 
штетат по здравље 'потрошача 

Задатак з д р а в е в еног надзора је нарочито Да се 
спречава.: 

1) ширење и преношење заразних и паразит ар-
них болести животним ш«мир пицама; 

2) тровање и загађивање животних намирница; 
3) расподела отровних и загађених животних на-

мирница; 
4) рад болесних лица са т-мнрадмрма, а,ко може 

бити • штетан по здравље потрошача, као и рад лица 
која-" иоле заразне клице; 

5) шкодљив е имитације, нетачне декларације и 
патворење животних намирница које је шкодљиво 
по здравље; 

6) смањивање х р ш љ ф е вредности животних на-
мирница, 

II. Органи и вршење надзора 
Члан 4 

Спровођење надзора у смислу чл. 1 ове уредбе 
врше санитарни инспектори по упутствима и наређе-
ном 2» виших санитарних инспектора и извршних од-
бора. 

Спровођење надзора врше санитарни инспектори 
у сарадњи са хисијенско-епидемиолошким, ветери-
вдреким, фарш,ц<еутским, индустриским и пољоприв-
редним установам а. 

Члан 5 
У спровођењу здравственог надзора санитарни 

инспектори: 
1) врше санитарно-хигијенски преглед живот-

них намирница без обзира где се ове за време прег-
леда налазе и ио потреби узимају њихове узорке; 

2) врше санитарЕго-хигијенсЈки преглед просто-
рија., предмета и лица која обухвата ово уредба; 

3) упућују и поучавају' грађане о санитарно-
хигијет-шким мерама кој^ треба предузиман у раду 
са животним на.'м принца ма, а нарочито о мерама у 
случају опасности по здравље од шкодљивих намир-
ница. 

Члан 6 
Болничке и амбулатно-поликлиничке установе 

здравствен е службе као и лекари било да су у др-
жавној служби или служби друштвених организација 
или да врше приватну праксу дужни су најхитније 
Известити надлежног санитарног инспектора о сва-
ком 'утврђеном или сумњивом случају обољења услед 
тровања од животних намирница или предмета у ци-
љу предузимања' потребних мера. 
1 Члан 7 

Ру*соводеведи предузећа и установа односно соп-
ст®шнзд радњи дужни су санитарном инспектору, 

на његов захтев, дати сва обавештења потребна за 
вршење здравственог надзора над животним намир-
ница-ма, показати му у том циљу просторије, уре-
ђаје,-, справе и животне намирнице и омогућити му] 
да узме узорке и то без накнаде њихове вредности.' 

Исто тако лица ко ја р-аде са животним намирни-
ц а ^ 1 дужна су подврћи се саинт? рио-хита јен оком 
прегледу кад то з-атр-ажи „санитарни инспектор! 

Чдс ; « 
Срески и градски (рејонски) извршни одбори мо-

гу по указаној потреби да ставе под стални здрав-
ствени надзор предузећа која се баве производ њом, 
прерадом, расподелом или прометом животних на-
мирница-. Ако је предузеће републиканоког или са-
везног значаја потребно је за стављање под ст злим 
надвор сагласност министра народног здравља на-
родне републике односно Комитета за зап; титу на-
родног здравља Владе ФНРЈ. 

Из предузећа која нису под сталним здоавстве-
ним надзором санитарни инспектор ће повремено ио 
указаној потреби или на захтев установа назначених 
У чл. 4 достављати феим установама узорке етроиз-, 
•вода и сировина иа испитивање квалитета, као и на 
санитг»рно-хиги1енско испитивање. 

Члан 9 

Здравственом надзору подлеже и оне животне 
намирнице које се увозе из иностранству. 

Санитарни преглед ге врши на државној розин-
ин односно на оним местима где се обавља цариње-
ње увезених 'намирница. 

Царински органи су дужни да без одлагања оба-
весте санитарну инспекцију о приспелим животни.! 
ШМИрНИЈЈСМа ал инеп "»"петел. 

Ч и н 10 
Ако ' санитарни инспектор нађе да су животне 

намирнице очигледно шкодљива или опасне ло 
здравље, да немају нужне састојке, да су нетачно 
делел арис ане, а ш к о д љ и в по здравље, или патво-
рене, он ће одмах запленити све залихе оваквих 
намирница. Он то може учинити и са предметима 
који подлеже надзору. 

У погледу радњи и предузећа која раде сл жи-
вотним на мирнима мл санитарни инспектор може не-
посредно надлежном органу предложити мес-е пред-
виђене у чл. 14 Основног закон? о санитарној ин-
спекцији 

Члан 11 
Ако санитарни инспектор посумња да у погледу 

животних н а м е р н и м и предмета к-Т|п подлеже над-
зору посто Је околности из претходног члана;, оп ће 
њихова узорке послати на испитивање надлежној 
установи, ,а њихову даљу упс гр сбу и расподелу за-
бранити Дс доношења коначног решења на основу 
резултата испитивања. 

Узимање у з о р а к и њихово уги ћчег,,ње на испи-
тивање мора се извршити без одлагања. 

Надлежне ус гг.:»с*зе во ше испитивање узорака 
животи ик намерница и предмета који СУ ИМ упућени 
у поступку здравствен ог надзора по прописима ове 
уредбе, као и оних које им ван овога поступка упу-
те државна привредна предузећа, установе и поје-
дина ли ЦЗ'. . 

Предузећа, установе и поједина лица сносе тро-
шкове узимања узорака и испитивања која се врше 
по њиховом захтеву, као и у случају ако се као ре-
зултат испитивања покаже да у погледу животних 
намирница постоје околности из чл. 10 ове уредбе. 

Предузећа, установе и поједина' лица дужни су 
унапред положити трошак з»а испитивања која се 
врше по њиховом захтеву. 
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Чла<к 12 
Извештај о резултату испитивања треба да 

садржи све податке т основу којих се може оце-
нити да ли су испитиване животне намирнице или 
предмети шкодљиви ио здравље, да ли су зараже-
н а односно да ли имају нужне састојке, мао и да 
лнЦсу имитираш, нетачно декорисани и патворене 

Испитивање узорака и достављање резултата 
овог испитивања мора се обавити У најкраћем року. 

Члан 13 
Предузеће, односно лице чиј|е су животне на-

мирнице испитиване могу, захтевати супенана ли зу 
вио сматрају да резултат испитивања нице тачѕан. 

Исто пр1.-во "сма и санитарни инспектор. 

Члгн 14 
Заплењене животне намирнице или предмети 

предаду се извршном одбору месног, односно град- • 
смог (рејонског) народног одбора или се под одго-

в о р н о н о остављају н»а чување код предузела, уста-
нове или лица коме поиспадају, пошто се претходно 
узму узорци. « 

Санитарни инспектор може наредити да се зап-
лењене животне намирнице и предмети униште или 
предају ња искоришћава ње у производњи, уколик-о 
оу ЗА то ПОГОДНОЈ. .Када се ради о животним ИДА мр-
вицама или пред метама предузећа репу бл и канског 
или савезног значаја, санитарни инспектор ће за од-
луку о уништењу или упућивању тих животних на-
мирница или предмета прибавити сагласност сани-
тарног инспектора народне републике односно глав-
ног саинт: јр/ног инспектора. Накнада за' • животне 
намирнице ».да предмете предате иа искорипфаеањ-е 
иде у корист буџета оно% државног еугена моша Је 
значаја односно предузеће или установа чије »су 
животне намирнице ил 13 предмети зашењеш1 . 

Уништење животних намирница или предмета! 
који подлеже надзору санитарни инспектор м-о-же 
»аредити, ако од њих прети непосредна! опасност 
по здравље кој|& се не може на други иач-и-н откло-
нити. 

Члан 16 
Животне намирнице или предмети ЧИЈЕ се упо-

треба забрањује не одузимају се од поседника, али 
их он лично не сме употребљавати нити давати 
другоме вз употребу у својству животних намирни-
ца или предмета за рад с»а животним намири и цами; 
он их може, по препоруци санитарног инспектора, 
било личио било дати другоме на искоришћава ње 
у друге погодне сврхе. 

Члан 16 
А:-о се као резултат исписивања или супер-

анализа покаже да испитиване животне намирнице 
нису штедљиве по здравље нити патворене односно 
да имају потребне састојке, санитарни инспектор 
пов ући ће забрану употребе и расподеле, а запле-
њене животне намирнице и предмете ставиће на ра-
сполагање предузећу односно лицу коме су запле-
њени. 

Ако се заплењене животне намирнице или пред-
мети не могу вратити* зато што су уништени или ис-
коришћен и у производњи, или је услед стапања на-
ступио квар, предузећу односно лицу коме припа-
дају те намирнице или предмети накиадиће штету 
срески односно арадски (рејонски) народни одбор 
или други државни орган чији је санитарни инспек-
тор наредио уништење, и скор и шлапање у производ-

њи или реди чије су одлуке животне намирнице и 
предмети услед стајања претрпели квар. Ако на-
родни одбор ^односно други државни ортак одбије 
да да наки!;ду штете, оштећени може тражити н»а!к-
нзду штете надлежним судским путем. За пламену 
штету државни соши им.-?. пр>аво регреса од сани-
тарног инспектора у смислу Закона о државним 
службеници ма. 

Члан 17 

Ако санитарни инспектор нађе да је лице које 
ради оа животним намири иц ам а болесно или да но* 
си заразне клице, тако да његов рад може довести 
у опасност здравље потрошача, он ће му та ј рад 
забранити. 

Лице сцр<ем,а коме је ова забрана .наречена! може 
се на овакав р>нд вратити само по одобрењу жад-
лежи от санитарног инспектора. 

Санитарни инспектор може у хитним случаје-
ви,м.а забранити рад са животним и м и р н и цама и 
предметима У одређеним просторијама док се не 
предузму потребне санитарно-хиги^енске мере. 

Члан 18 
Против решења које доноси санитарни инспек-

тор на основу ове уредбе може се поднети жалба 
непосредно вишем ош инертном инспектору у року 
од 8 дама од дана пр ИЈ ема решења. Жалба се под-
носи органу који је донео решење у првом степену;* 

Уколико "се жалбом оспорава »правилност на-
лаза н,а основу кога је извршена заплена, упутиће' 
се другост епс ном органу уз жалбу и узорци за<п1 ле-
галних ствари. 

III. Казнене одредбе 

Члан 19 
Казниће се новчаном казном до 50.000 динара, 

или поправним радом до 3 месеца или лишењем 
слободе до 3 месеца: 

1) ко производи или ставља у промет животне 
»а мир ниш е шкодљив е по здравље потрошача; 

2) ко производи или ставља у промет животне 
намирнице или предмете противно забран« коју ^е' 
у том случају изрекао орган санитарне инспекције; 

3) ко производи или ставља у промет патворе-
не животне намирница и друида средства која служе' 
№< ша творење животних намирница; 

4) ко лушпа У промет животне намирнице и 
предмете који подлеже надзору под именом које 
им по саставу и квшитету не припада (нетачна де-
кларација), -а могли би потрошача довести у заблу-
ду у погледу порекла, квалитета и вредности и би-
ти шкодљив е за. здравље; и 

5) ко држи односно пр сив во ди намирнице у 
н ехиги је исти* м про етер и јам а. 

- 11 Члан 20 
Казниће се новчаном казном до 30.000 динара, 

или поправним радом до 2 месеца или лишењем 
слободе до 2 месеца: 

1) ко ставља у промет животне намирнице и 
предмете који нису били подвргнути обавезној 
претходној контроли од стране органа санитарне 
инспекције; 

2) ко избегава или отежава здравствени надзор 
над животним намирница ма и предметима- који под-
леже надзору; 

3) ко не> поступи по наредби здравственог ота ј -
на издатој у циљу заштите здравља потрошача ири 
роду са животним намирницама. 

Новчаном казном до 10.000 динара, поправним 
радом до месец дана или лишењем слободе до ме-
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ДЕ та казниће се лице које избегав^ здравствени 
надзор а подлежи том надзору по прописима ове 
уредбе. 

IV Завршне одредбе 

Члан 21 
Комитет за; заштиту народног здравља Владе 

ФНРЈ, у споразуму са надлежним министрима Вла-
1д6 ФНРЈ, донеће општа упутства за извршење ове 
Уредбе. 

Министарства народног здравља народних ре-
публика« донеће у оквиру општих упутстава. Комите-
та еа заштиту народног здравља! Владе ФНРЈ про-
писе о спровођењу здравственог надзора ш д жи-
вотним намирницама.. 

Члан 22 

Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 
У „Службеном листу Фед еротичне Народне Репуб-
лике Југсжглавије". 

21 јуна 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар, народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Микитар без ресоре, ј 
Лр. Павле Грегорић, с. р. 

440. 
Ва основу чл. 2 Опште уредбе о комитетима 

фладе ФНРЈ, а ради извршења Основног закона о 
бшипарној инспекцији, -Комитет за заштиту народ-
ног здравља Владе ФНРЈ у споразуму са Министром 
унутрашњих Послова ФНРЈ, а У савесности са Прет-
е т н и к о м Владе ФНРЈ, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ПРЕНОСУ МРТВАЦА 

I. Опште одредбе 

Члан 1 
' Пренос мртваца може се вршити само по наро-
читом сдобрењу и под условима прописаним у овом 
Ар-авилшЈку, а под контролом органа санитарне ин-
спекције. 

Члан 2 
Одобрење з>а пренос мртваца ради сахране да1' 

Је извршни одјбор среског (градског) народног од-
бора онога места где је лице умрло или где је мр-
твац сахрањен. ОваЈ је одбор дужан без од лупања 
'обавестити ова ј мекани (градски) народни одбор н'а 
дајем се подручју сахрана има извршити, а и свога 
^ б л и ж е г органа унутрашњих послова. 

Члан 3 
Одобрење за пренос мртваца из Фед е в т о в и е 

^Народне Републике Југославија у ииостраисгво да је 
министарство народног здравља, уз сагласност мини-
старства унутрашњих послова оне народне републике 
цџ икојем је подручју лице умрло или где је мртвац 
Ухрањен. 

Одобрење за пренос мртваца из пространства 
у Федеративну Народну Републику Југослава ју .рали 
са-хрене даје Министар унутрашњих послова ФНРЈ. 

Члан 4 
Поред одобрен^ за пренос мртваца је потребна 

с п р о в о д и т и коју истовремено издаје онај орган који 
изда је и одобрење, Снроводница се издаје на обра-
сцу који утврђује Комитет за заштиту народног 
здрављу Владе ФНРЈ, а у њему се означују услови 
под којима ће се пренос мртваца извршити. 

У случају преноса мртваца из пространства у 
Федеративен Неродну Републику Ју послава ју спро-
водницу издаје претставништво ФНРЈ у земљи из 
које се мртвац преноси 

Члан 5 
Све трошкове око спремања и преноса мртваца 

сноси лице које пренос тражи. 

П. Опремање и пренос мртваца 

Члан 6 
Услови1 преноса мртваца одређују се према уз-

року смрти и начину сахране. Доказ о смрти и ње-
ном узроку д у ж н о ^ ј е лр и бавити лице које тражи 
пренос. 

За лица која су погинула у Народно - ослободи-
лачкој борби или су изгубили живот у масовним но-
губљењима од стране окупатора или његових пома-
гача, смрт и узрок смрти не морају се доказивати 
умрлиц&ма или лекарским уверењем. 

Члан 7 
Леш л«вд које ниЈе умрло .од заразне болести и 

који није сахрањен, кад се преноси колима, може се 
пренети и у дрвеном сандуку који мора бити нап-
рављен од тврдог дрвета и тако да се може потпу-
но затворити. 

. Кад се прекос врши железницом, бродом или 
авионом, леш мора бити смештен у лимени сандук 
који с^ мора заледити и ставити у јак дрвени сан-
дук, али тако да се не може померати. На шољном 
сандуку се ставља натпис ..леш". 

Члан 8 
Леш лица које- »иј« умрло од заразне болести, 

& који је био сахрањен, преноси се у металном санду-
ку који- се ставља у дрвени, без обзира којим се 
превозним сретством пренос врши. 

Ако је тама® мртвац био сахрањен у дрвеном 
сандуку по ископавању ће се ставити у лимени сан-
дук и даље поступити по ст. 2 претходног члана, 

Ако је мртвац био сахрањен у лименом сандуку, 
најпре ће се утврдити да ли је лимени сандук пот-
пуно исправан и херметички затворен. Ако није, а 
не може се довести у исправно стање ет херметички 
затворити, сандук ће се заменити другим исправним, 
Пошто се утврди да је лимени сандук исправан, пос-
тупиће се по ст. 2 претходног члана. 

Члан 9 
Леш лица које је умрло од теке акутне заразне 

болести (колера, жут: грозница, велике богиње, 
цревни тифус, срдобоља, дифтерија антракс, мале ус, 
еризиител) осим куге, а који није сахрањен, преноси 
се — без обзира на (Преводио ор,д,сТЕО — У металном 
сандуку који се ставља у дрва,иј. У таквом случају 
поступа се на овај начни: . 

Метални сандук се испуни струготина ма, плевом 
или сличним материјалов«, а мравац се. неокупан, пот-
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пуно увије У чаршав натопљен у 5% раствору кар-
болне киселине или кретоше сапунице, па се спусти 
у метални сандук .а пр-азнина сандука се попуни 
стругогииама или сличним м а т е р и ј а л а Сандук се 
мора одмах затворити и херметички залемиги ка-
л а ј а , а спољна страна сандука дезинфиковати кр-
пама натопљеним У једно од поменутих дезинфек-
ционих соедстав'3. 

После о-че радње, :» пошто су лица која су овај 
посао обавља 1а дезпнфиковала руке и простор где 
је посао вршен, дезинф/к^ва-н метални сандук полз-
же се у дргенп сандук од јаког дрвена (биковог, 
храстовог и сл ), посл ̂  чега запослена лица д е зип фи -
кују своје радчо одело тако ипо га увију у чаршав 
натопљен у \% раствору сублимира. Затим се праз-
нине у дрвеном сандуку испуне с1руготинам:1, сеном 
ипг сличним м<°лери V лом па се сандук заклада и 
цео дезинфикује истим дезипфекционим средством 
као и метални сандук, а затим се на њега ставља 
»"тгл/с „леш'. 

Лица која ова] лосло обављају морају биги здра-
ву без (повреда на телу (рт на, краста, посекотина м 
сл.), што у т в р ђ у ј при су ги и л е м р , а за време рада 
морају бити обучена као послуга код за,разних бо-
лесника. 

Ако се прсго-с леша вр шет колима, не сив бити за-
држа в-гат у на се лк И им меса и МЈ. 

Леш се с а х р а њ у ј гн^ко ка.ко је смештен у оба 
сандука а у присуству лекара и једног службеног 
лица месног (градског) народног одбора на чијем се 
подручју сахрана врши. 

Код лица која еу умрла од .пегавца, или повратне 
г р о з о т е не врши се опрема леша иа изложени на-
чин, већ се сра имају само продаш© депедикулирени 
заједно оа овим њиховим стварима, а даље се пос-
тупа на начин изложен у чл. 7 овог ир а-ви ли пк а. 

Члан 10 
Кад се леш лица које је умрло од неке заразне 

болести, а који је сахрањен, хоће да. преноси, пренос 
ће се дозволити те« по истеку године дана од сахра-
не, ако Ј,е леш сахрањен у дрвеном сандуку. У так-
вом случају леш мора • 

На »простирци потопљеној у средство з.а дезин-
фе<кцију опреми се метални сандук и у њега и око 
њега ставе се дрвена струготина, нешо, село или 
сличне материје а у неп обредној близини сандуада 
спреми се чаршав натопљен у 5% раствору карболне 
киселине или крезолнс сапунице. 

При н е ш и ш а њ у треба пазити да се извади цео 
сандук, који се увије у чаршав и пренесе у метални 
сандук, КОЈИ се попуни струготннама, пепелом или 
треном, а затим за. клопи и зале ми. Сандук се спо-
ља има олпра^и поменутим дез и иф ек ци сн нм сред-
ством и ставити у други давени сандук. Даље се 
има поступити као што је прописано у чл. 9 

Ако је леш лица умрлог од заразне болести сах-
рањен у металном сандуку, металон- сандук треба 
извадити, па ако је оштећен, нагрижен или одлем-
л>ен, залемши га. опрати споља- поменутим дезив-
фекционим средством, а затим сместити у дрвени 
сандук. Остало треба урадити на начин прописан У 
ст. 2 и 3 о-вога ч л ^ а . 

Члан И 

Остаци мртвога тела које се искомада после 10 
година од сахране 'ради преноса морају се сместити 
у дрвен« или метални сандук. 

Члан 12 

Опрема мртвацу |у циљу преноса, као и ископа-
вање леша, може се вршити само у присуству јед-
ног службеног лица> надлежног наводног одбора-, ле-

кара кога одреди надлежни санитарни Инспектор, 
односно лекара јавне здравствен е у с т а ш е у ко јо ј 
је умрло лице чији ^се леш жели пренети, и једног 
службеног лица надлежног органа унутрашњих пос-
лове. 

Лекар се стара о мерама за обезбеђење здравља 
л&гца која Р>аде иа спремању леша за пренос, као и 
обезбеђењу здравља које може бити угрожено пре-
носом леша. 

Службено лице надлежног народног одбора ста-
ра се о тачном извршењу прописа овог правилника 
и о обезбеђењу њиховог спровођења. 

Чл*ц 13 
Пренос мртваца се врши у затвореним колима. 

У »истим колима се може преносити и више мртваца, 
или без пртљага. 

Прекос железницом, бродом или -авионом врши 
се ио прописима који вл же за пренос мртваца тим 
пр е >р(Озн и м ср ед е т в и м«а. 

За' пренос леша жгца које је умрло од заразне 
болести извршни одбор надлежног народног одбора 
одређује пратиоца, чија је дужност' да спрече сваку 
радњу која би могла угрозити народно здравље. 

Члан 14 
У циљу преноса мртваца у иностранство, иско-

павање, опрема и пренос врши се У свему по одред* 
бама овог правилника које в т т за пренос из Једне 
народне републике у другу. 

У таквом случају пратилац, ако га им>а, путује 
само до границе. 

Члан 15 
Спремању леила- з»а пренос из'пространства у Фе-

деративну Народну Републику Југосл>авију мо(ра при-
суствовали! службе»чо лице које одреди надлежно 
•претставништво ФНРЈ у иностранству. Одао лице је 
дужно ставити на ©проводници потврду да је при-
суствувало опрема леша. 

Сахрана пренетог мртваца врши се по прописи-
ма који ва)же у месту где се сахрана врши. 

III. — Казне 

Члан 16 
Ко без одобрења преноси леш лица које није 

умрло од заразне^ болести казниће се поправним ра-
дом до месец дана или новчаном казном од 1.500.— 
динара. 

Ко без одобрења преноси леш лица које је умрло 
од заразне болести казниће се лишењем слободе или 
поправним радом до 2 месеца ил« новчаном казном 
до ЗООО.— динара. 

Ископавање без одобрења сахрањеног леша или 
сахрана без одобрења кажњава се по прописима који 
ваоке у месту где се ископавање односно сахрана 
вршни. Ако ових прописа нема, И З Е Р Ш И Л В Д прекршаја 
ће се казнити лишењем слободе до 3 месеца- или нов-
чаном казном до 5000.— динара. 

Члан 17 
Каше изриче орган к с и је надлежан за издава-

ње одобрења. 
Против решења о казни може се изјавити жалба 

у року од 8 данз. 

IV. — Прелазне и завршне одредбе 

Члан 18 
При преносу мр!ваца у истом месту или ив јед-

ног места у друго Једне на*родн<е републике поступа-



ОГЛАСНИ ДЕО 
ПОСТАВЉЕЊЕ И РАЗРЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ 
ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА ИНДУСТРИЈЕ МОТО-

РА У РАКОВИЦИ 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. ,18 Правилника о регистрацији државних 
'Привредних предузећу објављује: 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
бр. 8142 од 14 маја 1948 године постављен је Иван 
Андријевић за директора Индустрије мотора »са се-
диштем у Раковици и еа дужност ступио 17 маја 
(1948 године од кота дана има гараво да потписује 
фирму предузећа у границама овлашћења. 

Решењем Министарства тешке индустрије ФНРЈ 
Пере. бр. 156 ол 24 маја 1948 године разрешен је 
дужности инжењер Милан Глишић, досадашњи ди-
ректор Индустрије мотора у Раковици1 и од 17 м'а»ј>а 
1948 године престаје му право да потписује фирму 
предузећа 

Бр. 19972 — Из Министарства финансија ФНРЈ. 
1 јуна 1С48 године. К 317 1-1 

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ ШПЕДИЦИЈУ И 
ЈАВНА СКЛАДИШТА СА СЕДИШТЕМ У НОВОМ 
САДУ ПОЧИЊЕ СА РАДОМ ПОД ВЛАСТИТОМ 

УПРАВОМ КАО САМОСТАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Припадника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Министарства спољне трговине ФНРЈ 
I бр. 14349 од 28 новембра 1947 године стављено је 
ван снеге решење Главне дирекције за међународну 
шпедицију и јавна складишта 1 бр. 10156 од 19 сеп-
тембра 1947 родиле по предмету стављања Преду-
зећа« за међународну шпедицију и јавна складишта 
са седиштем у Новом Саду под управу Предузећа 
за међународну шпедицију и јавна складишта са 
седиштем у Београду те Предузеће а међународну 
ш п е д и ц и ј у ^ јавна складишна са седиштем у Новом 
Саду опет 'почиње са радом под властитом управом 
као самостално предузеће. 

IV бр. 56306. — Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 23 ширила 1948 године. К 246 1-1 

ОБАВЕЗНО ПРИЈАВЉИВАЊЕ АКЦИЈА И ХАРТИЈА 
ОД ВРЕДНОСТИ МАЂАРСКОЈ НАРОДНОЈ БАНЦИ 

У смислу Уредбе владе Мађарске Републике број 
5210;/1948 објављене 6 маја 1948 године акцију, акци-
они налог, привремену акциону потврду, као и било 
како названи документ у промету КОЈИ потврђује 
акимови квалитет (у даљем /тексту: акција) који су 
у поседу страних држављана, а издати од стране 
Мађарске националне банке и ф и н е с и сних установа 
које спадају у I курију Репгјп^ехеи Кбгроп1-а а 
треба поседник или чув»ѕр истих да прикаже. При 
том4Ј^еба поднети писмену изјаву, када је, од кога 
^ и к|а који »ачин поседник амдија дошао до исток, 
(надаље, мада је поседник стекао страно др жаб ЈАМ-
СТВО, а ако је раније чггшоаак) у 'мађарској, када. је 
Отишао у иностранству 

Физичка лица која отсцуду у »иностранству и 
вдавста лица која илеану седиште у иностранству магу 
донети на увиђај аукције чуване у иностранству код 
било којег мађарског иностраног претставништва. 
Рок пријаве истиће 46 д а ш после објављивање овог 
огласа у „Службеном листу ФНРЈ". 

Пријаву треба поднети на формулару, који се 
бесплатно може добити код мађарског иностраног 
пре тета вшИитв-а. 

Поседници оних акција које спадају под обаве-
зну пријаву, а чувају се на територији Мађарске, 
нека (неодложно известе о поменутим подацима чу-
в|а(р!е акција да би ш чувар могао при доношењу на 
увиђај истовремено) .пријавити 

Из Посланства Мађарске Републике у Београду, 
29 маја- 1948 године. К 333 1-1 

\ 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ПА-
ПИРНИМ ИН ТОВАРНЕ ЦЕЛУЛОЗЕ, ВЕВЧЕ— 

ГОРИЧАНЕ 
Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 

Основног закона о државним привредним предузе-
ћима и чл 18 Правилника о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 15674 од 13 маја 1948 године овлашћен је Кунст 
Макс. виши индустриски техничар да заступа ди-
ректора Шпирнице ин товарне целулозе, Вш*че— 
Горичане у његовој' отсутноста, и да потписује 
фирму предузећа у времену од 15 маја до 20 ав-
густа 1948 године. 

У случају спрече но ст и Кунст Макса, потни сиваће 
фирму Швојгер Марјан, комерцијални директор, 
»ако је ова! опуномоћеник спречен, потпис,инаће 
фирму Херман Регл, технички директор — у и з е -
дено м времену од маја до 20 августа 1948 године. 

Бр. 18853, — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
24 маја 1948 године. К 318 1-1 

ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ПРЕ-
ДУЗЕЋА СЛОВЕНСКЕ СТЕКЛАРНЕ ХРАСТНИК ИН 

РОГАШКА СЛАТИНА 

Мичи ст ар е тво финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закона, о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 П р а ш н и к а о регистрацији државних 
привредних предузећа објављује: 

Решењем Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
бр. 9712 од 5 јуна 1948 године овлашћен је Јак Ар« 

-тур, шеф Комерцијално!" одељења предузећа Словен-
ске Стеклзрне Храстник им Рогашка Слатина—погон 
у Храстнику да потписује фирму предузећа у свим*а 
пословима ко мер ци јалног сектора од 1 марта 1948 
године. 

Бр. 21164. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
10 јуна 1948 године К 324 1-1 

ПРОМЕНА НАЗИВА ФИРМЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ДОБРА ЦРВЕНКА 

Министарство финансија ФНРЈ у смислу чл. 17 
Основног закони о државним привредним предузе-
ћима и чл. 18 Пр|3!в/^лника о регистрацији државни* 
привредних предузећа објављује: 
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Решењем В-лвде ФНРЈ IV бр. 41284 од 29 Majat 
1948године фирма државног привредног предузећа 
опште државног значаја Пољопривредно добро Цр-
венка мења се и гласи: 

САВЕЗНО ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО 
„БРАТСТВО" ЦРВЕНКА 

Бр, 21523. — Из Министарства финансија ФНРЈ, 
IO јуне 1948 године. K 325 1-1 

RAZREŠENJE I POSTAVLJENJE POMOĆNIKA I DI-
REKTORA PREDUZEĆA BOKS1TNI RUDNICI DRNIŠ 

Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 
Osnovnog zakona o državnim p mv redni m preduzećima 
i či. 18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 
R e š e n i m Ministarstva rudarstva FNRJ pers. br. 603 
od 14 februara 1948 godine razrešen je dužnosti* Mileta 
Bosko, pomoćnik direktora preduzeća Boksom rudnici 
Drniš i od 5 marta 1948 godita е prestaje mu pravo da 
potpisuje firmu preduzeća. 

Rešenjem Ministarstva rudarstva FNRJ pers. br. 881 
od 5 marta 1948 godine postavljen je Topić Ivan za 
direktora preduzeća Boksitni rudnici Drniš i na dužnost 

/ stupio 5 marta 1948 godine od koga dana ima pravo 
da potpisuje firmu preduzeća. 

IV. bir. 18148. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 
18 maja 1948 godine. K 288 1-1 

»SOLANA PAG« PREDAJE SE VLADI NR HRVATSKE 
Ministarstvo finansija FNRJ, u smislu či. 17 

Osnovnog zakona o državnim privrednim preduzećima 
i ČI. 18 Pravilnika o registraciji državnih privrednih 
preduzeća, objavljuje: 

Rešenjem Vlade FNRJ IV br. 3343/47 od 4 oktobra 
1947 godine državno privredno preduzeće opštedržav-
nog značaja »Solana Pag« predaje se Vladi NR Hrvat-
ske i bm£e se iz registra državnih privrednih preduzeća 
opšted-ržavnog značaja. 

Br. 18595. — Iz Ministarstva finansija FNRJ, 20 
maja 1948 godine. K 289 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ИСТАР-

СКА ТВОРНИЦА ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТА 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17 
Основног закона o дожа®ним привредним предузе-
ћима' и чл. 18 Правилника o регистрацији државних 
привредних предузећа-, објављује: 

На OCHOBV р е ш е т а Министарства финансија 
ФНРЈ IV бр 20518 од 2 ју ко- 1948 годиме уписано је 
у регистар државних привредних предузећа опште-
дрЖ'авног значаја под редним бројем 37<8 дрјжавно 
(привредно предузеће отаптедожавног значаја под 
фирмом 

ИСТАРСКА ТВОРНИЦА ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТА 
са седиштем у Кор o мрачно-Лавину. 

Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 
IV бр. 2749/48-2 од 15 априла 1948 године. 

Предмет пословања предузећа је: производња 
портланд цемента; 

Адмлнистративно-оперативн.и руководилац пре-
дузећа је: Генерална дирекција Савезне индустрије 
цемента Министарства тешке индустрије ФНРЈ; 

Фирму потписује: Ђелдум К у з ш , в. д. дирек-
тора предузећа, У случају његове о т с у т н о с т 
Домами новић Иван, технички руководилац у гра-
ницама овлашћења. 

IV бр. 20518. — ' Из Министарства финансија 
ФНРЈ, 2 јуна ms године. K 319 1-1 

РЕГИСТРАЦИЈА ДРЖАВНОГ ПРИВРЕДНОГ ПРЕ; 
ДУЗЕЋА ОПШТЕДРЖАВНОГ ЗНАЧАЈА ХИДрф-
ТЕХНИЧКИ ЛАБ OPAT ОРИ J ЕЛЕКТРОПРИВРЕДб 

Министарство финансија ФНРЈ, у смислу чл. 17, 
О с н о в н а закона o д р е в н и м привредним предузе-
ћима и чл. 18 Правилника o регистрацији државник 
привредних предузећа, објављује: 

На основу решења Министарство финансија 
ФНРЈ IV бр. 20495 од 7 јуна 1948 године уписано je 
у регистар државних привредних предузећа општ е-
државно-г sHiamajsa под редним бројем 379 државно 
привредно предузеће општедржавног значаја под 
фирмом: 

ХИДРОТЕХШЧКИ ЛАБ ОРАТОРИ J ЕЛБКТРОПРИ« 
ВРЕДЕ ' 

са седиштем у Белом Потоку под Авалом. 
Предузеће је основано решењем Владе ФНРЈ 

IV бр. 5586/47 од 16 новембра 1947 подине. 
Предмет пословања .предузећа је: хидраулична 

испитивања хидротехничких постројења и њихових 
делова. 

Администротивш-оперативни руководилац пре;4 

ду зе ћа' је: Министарство %електропривреде ФНРЈ. 
Фирму потписује: Недељко Нинковић, директор 

предузећа у границама овлашћења 
IV бр 20495. — Из Министарства; финансија 

ФНРЈ I јун? 1948 године. K 321 1-1 

REGISTRACIJA DRŽAVNOG PRIVREDNOG PREDU-
ZEĆA OPŠTEDRŽAVNOG ZNAČAJA ZVEZNO MON-

TAŽNO PODJETJE IA HIDROELEKTRARNE 

MimLs'tarsto ѓ т ш с Ј ј а FNRJ. u smirim či. 17 Osnov-
nog zakona o d*žavnim privrednim poduzećima i či. 18 
Pravilnika o registraciji državnih p r i v i d n i h preduzeća, 
objavljuje: 

Na icisinovu rešenja Minf'stasitviai finansija FNRJ br. 
1(9371 od 26 miaj,a 1948 godiinie upisano jie u registar dr-
žavnih pri'vreidmih predu.ze6.Ti opštedržavno*er anaćaijai рокЈ 
rednim brojem državno privredno preduzeće opštih 
državnog značaja pod firmicim: 

ZVEZNO MONTAŽNO PODJETJE ZA 
HIDROELEKTRARNE 

sa sedištem u Mariborskom Otoku. 
Preduze će je icisinomno rešenjem Vlade FNRJ IV bf . 

2994"48/1 »old 27 aprila 1948 godine. 
Predmet poslovanja preduzeća је: obrađivanje iz* 

rađenih predmeta hiiidrotehniLčke icipreme i mioiitirian^ 
turbina, generatora., t ransformatora , rasikllopni'h uređaja" 
i hidrotehniičke op re mie. 

Admiiimstraitiivno-icperativni rukovodilac preduzeća j e : 
Ministarstvo elektroprivrede FNRJ. 

Firmu potpisuje i n ž e n i r Ciriil Miisilej, d o k t o r pre-
duzeća, a u slučaju njegove sprečenostii fin žen jer Ј ж -
Цс Otm'a.r, glavni inžeinijer u grcMicama ovlaštenja. 

Br 19371. — Iz Ministarstva feinsiiija FNRJ, 2,6 
mlatila 1948 godine. * K 310 l'^l! 

ЛИКВИДАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА „ВУЛКАН" ЗЕМУН 
Решењем Владе ФНРЈ бр. IV бр. 2450 од I Јула 

1947 године предузеће „Вулкан" Земун, које се на-' 
лазело под административно-'0!ператив1ним руКо>в)оД^ 
ством Главне дирекције савезне индустрије коже и 
гуме, престало је са својим радом као привредно 
предузеће 

Решењем Министгрстоа лаке индустрије ФНР^, 
образована je ликвидациона комисија ч»ији су 
жши: Огорелица Божидар претседник, Старојеви® 
Ил иј,a и Миливојевић Предраг чланови. 
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Позивају се сои верова,иц и и дужниц,и, да у року 
од месец дама, од дана објављивању овога позиве, 
Доста,ВЕ СВОЈО гражбине односно дугове на адресу: 
Ликвидациона! одбор, Јакшићева ул. бр 5. 

K 333 1-1 

ИЗГУБЉЕНЕ ИСПРАВЕ 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 12824 изгубио сам и 

оглашавам га неважећим. — Марковић Алексан-
дар, С р е т о Каменица. K 322 M 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр., 115-80 и з о бл 0 СПМ И 
оглашавам га неважећим. — Вучинић P Милић, 
.потпоручник. Сремска ^ м е н а д а . 313 1-1 

„ПАРТШАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. &2<s9 из-
губио с?м и оглашавам je неважећом. — Дабић 
Живко, Београд 312 1-1 

„ПАРТИЗАН C КУ СПОМЕНИЦУ 194Г бр. 4539 из-
губио сам и оглашавам је неважећом — Бабић 
Мило, потпоручник, Сребреница. K 320 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 58328 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим — Пр o данев ић Ђорђе, 
старији БОДНИ,К Бгдаа Лука. 316 Iri 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр, 13950 оглашавам нева-
жећим. — Кркљеш Ђуро, капетан, Нови Сад. 

315 1-1 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА Ср. 3538, 

изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Дави-
довић Славко, Београд 314 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 43£99 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Врчевић Ћа мило. 
Ниш. K 328 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ Gp. 50337 изгубио сам и 
оглашавам ra неважећим. — Петровић Сибин, 
поручник. Раш кз. K 327 1-1 

УВЕРЕЊЕ o одликовању Орденом заслуге &a .народ 
MI реда изгубио сам и оглашавам неважећим., — 
Раншмаић A. Александар, заставник, Београд. 

310 1-1 
»П АРТ1ИЗ A ИСКУ СПОМЕНИЦУ. 19411 бр. 12767 из-

губила сам и оглашсвам неважећим. — Судар Ј. 
Мара. Беж)?1кг<1а* • 318 1-1 

УВЕРЕШЕ o ношењу медаље за храброст, изгубио 
сам, и оглашавам неважећим. — Бркић Драгослав, 
Београд. 321 1-1 

ОРДЕН SA ХРАБРОСТ бр. 7546, # који сам изгубио 
јануара 1946 године у Београду оглашавам нша-
жећим. — Веи цел Поглади. по тп ору чи и <. Војна 
пошта 26643ј2'/5, Сомбор. § 322 1-1 

КЊ1ИЖИЦУ ОД П АРТИЗ A НС K Е СПОМЕНИЦЕ број 
101305 изгубио сам оглашавам за неважећу. —. 
Плавила С. Стојан кале тан," Бобец-Словенско При-
морје. 320 1-1 

„ПАРТИЗАНСКУ СПОМЕНИЦУ 1941" бр. 2446 из-
губио сам и оглашавам је неважећом. — Драган 

. Јурић, Криваја, Бачка. 288 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 4Ѕ5 изгушо сам и огла-

шавам ria неважећим. — Ђорђије Врачар, ,штпо-
! ручник, Битољ. K 281 1-1 
ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 192 изгубио сам и огла-" 
, шшам га неважећим. — Јозе Ладина, капетан', 
" Мозијрје. 283 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 7773 изгубио е ш , и огла-
шавам f a неважећим. — Ахмет Серем^т,1 'капетан, 

, Сремски Карловци. 1 '286 1-1 

ORDEN ZA HRABROST br. 20099 izdubio sam i ogla-
šavam gla nevažećim. — Jože Kovačić, poručnik, 
Beograd. 298 1-1 

ORDEN ZA HRABROST izgubio sam i oglašavam 
ga nevažećim, — MiiiLam L. Dražinić, poručn-iik, Za-
greb. 299 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр 4354, изгубио сам и 
оглашавам неважећим. — Рајић Милосав, ка,петан, 
Рековац. K 323 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД HI РЕДА број 20-006 
изгубио сам и оглашавам га неважећим. — Кру-
жић Анто«—Мили Лош«<њ. K 325 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 1731 изгубио сам и огла-
шавам пг« неважећим. — Васо Д у д у ш ви ћ поруч-
ник, Карловац. K 362 1-1 

УВЕРЕЊЕ МЕДАЉЕ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД изгубио 
сам и оглашавам га неш-жећим. — Срећко Ђорђе-
вић, Београд, 323 1-1 

МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД бр. 6/46 и МЕДА-
Љ У ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД бр. 50.1/47 изгубио сам 
и оглашавам их неважећим. — Петгр Томић, Ши-
беник K 334-1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 21663 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Бекић Ђуро, поруч-
иле, Шт. Вид—Љубљана. 325 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 3013 ил убио сам и огла-
шавам ra неважећим. Јаблан Гвозденковић поруче 
ник, Шабац. 324 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 30856 и ОРДЕН ЗАСЛУ-
ГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 55436 изгубио сам и 
оглашавам их неважећим, — Ђуро Иванић, пот-
поручник, Сарајево, K 329 1-1 

ОРДЕН БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА li РЕДА бр. 2313 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА бр, 11822 
и ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 17930 изгубио сам и 
оглашавам их неважећим. — Милан Ђуре Петко-
вић, Тузла. ЗИ 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 6016 изгубио ог,и и огла-
шавам га неважећим. — Ђорђе П. Вулић, поручник. 
Сарајево. K 3G0 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 10393 
изгубио сам и оглашавам na неважећим, — Крањц 
Биљем, поручник Тол мин. K 331 1-1 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 19606 ОРДЕН ЗА ХРА-
БРОСТ бр. 31083, ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр, 30663, 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД lil РЕДА бр. 82121, 
ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 26842 
и ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр. 37098 изгубио сам, 
па их оглашавам неважећим. — Милан Кљајић, Са-

- рајево. K 326 1-1 
МЕДАЉУ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД бр. 515 и МЕДАЉУ 

ЗА ХРАБРОСТ бр. 515 ;(r лишавам неважећим. — 
Александар Јовановић, водник, Толмин K 337 1-1 

ОРДЕН ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА бр. 58736, 
изгубио сам, па га оглашавам неважећим. — До-
б р и в о е Стојановић, старији водник, Београд. 

УВЕРЕЊЕ И МЕДАЉУ ЗА ХРАБРОСТ изгубио сам 
и огласе кад неважећом. — Александар Голубовић, 
Београд 232 1-1 

ЛЕГИТИМДЦИЈУ бр. 812 „Партизанска споменице 
194Г' ор. 83 изгубио сам и оглашавам је неваже-
ћом — Душан Ћо раовић, по тлу ков ник, Београд. 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ бр, 48535 изгубио сам - и 
оглашавам г неважећим. — Стеван Зековић, иве-
ковић — Влас ен ип a. 330 1-1. 

ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ' бр. 44041 изгубио сам и 
оглашавам га неважећим. — Микач Т. Урош, 
старији водник, Београд.. 329 1-1 
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З Б И Р К А З А К О Н А 
ЗАКОН О ПОРЕЗИМА СА ОСТАЛИМ ПОРЕСКИМ 
ПРОПИСИМА I ТАРИФОМ ПОРЕЗА НА ПРОМЕТ 

ПРОИЗВОДА 
— Треће издање — 

Закон о порезима са осталим пореским пропи-
сима -и пречишћеним теме том Тарифе и-ореза иш про-
жет производа изишао је У трећем допуњеном и пре-
рађеном издању, као свеска бр. 1 „Збирке прописа 
из области финансија" ^Службеног листа ФНРЈ". 

Ово треће, допуњено и прерађено издање садр-
жи, поред закона све уредбе, наредбе, решења- и 
упутства за њихову примену, затим табеле пореза 
на доходак радника, намештен и ка и службеника и 
пречишћен текст Превремене тарифе пореза на про-
мет производа донесен на- основу Наредбе о пре-
дашћеном тексту Привремене тарифе на промет 
иро извод а Министра финансија ФНРЈ. Ни крају је 
дат регистар све робе кбја је обухваћена Тарифом 
пореза на промет производа. 

Књига је изишла у лешници има 168 страна ве-
ликог формата, цена 60.— дилера. 

ЗАКОН О АГРАРНОЈ РЕФОРМИ И КОЛОНИЗА-
ЦИЈА 

— Друго прерађено издање — 
Закон о аграрној реформи и колонизаодији изи-

шао је у другом прерађеном и1 допуњнеом издању 
%ао свеска број И „Збирке закона ФНРЈ". Приредио 
Слободан Нешовић Књига је подељена у дв® дел)а. 
Црви део садржи све савезне прописе о а ф а р ној ре* 
'фарад и колонизација Закон о аграрној реформа « 
колонизацији дат је у пречишћеиом тексту и обј'з-
шњењим^ уз сеанси члан У циљу лакшег сналажења 
у материји о аграрној реформи и коло низ аци ји уз 
т а к и члан савезног зако1 а указано је на везу са 
републичким законима о аграрној реформи и коло-
низација У другом делу сакупљени еу 'Сви републи-
чки прописи о гррарној реформи и колонизација На 
овај начин књига прететавлуа зборник нашег новог 
законодавства о -аграрној реформи и колоиидацији. 

Књига има ЗОО страна ћирилице; цеН!а 42.— ди-
нара. 

ЗАКОН О ТАКСАМА 
— Четврто допуњено издање — 4 

\ , 

Закон о таксама са -коментаром изишао Је ју чет-
вртом допуњеном издању у редакцији „Службеног 
листи ФНРЈ" као свеска бр'ој 2 „Збирке прописа мв 
области финансија". Ово ново издање садржи све 
измене и допуне које су у таксеној материји до-
несене до априла 1948 године. 

Цена 17.— лимар... 

Н А Р Е Д Б Е 

О УПОТРЕБИ ДРЖАВНИХ ПУТНИЧКИХ И ТЕРЕТ-
НИХ АУТОМОБИЛА И О НОРМАМА НАЈВЕЋЕ 

ПОТРОШЊЕ ПОГОНСКОГ МАТЕРИЈАЛА 
Наредбе о употреби државних путничких и терет-

них .аутомобила са упутствима з»а њихову примену * 
$ Наредбе о нормама највеће дозвољене потрошње 
погонског' материјала изашле СУ у посебном издању 
•^Службеног листа ФНРЈ". 

Цена 6.— динара. 

ПРОПИСИ О НОВОМ НАЧИНУ СНАБДЕВАЊА 
И О ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

Ових дана излазе из штампе Прописи о новом 
мачину снабдевања # о везаним ценама, као &еска 
бр. 6 Збирке прописа из области привреде. 

У овој књизи сређени су логичним редом сви 
досада издате прописи из обезбеђеног снабдевању 
снабдевања у пасивним крајевима куповини и про-
даји по »везаним ценама. 

Као увод објављен је реферат Б. Кидрич?, нрет-
седника Привредног савета- „О в е з а ш е ценама", и 
изјава Ј. Блажевић^', министра трговине и снабден 
вања. 

Књига ће прво изићи на српском, а затим $ на 
•осталим народним, језицима. 

Цена је 40. динара/ 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ 
ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

— Свеска прва — 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишло је 

Финансиско планирање државних привредних пре-
дузећа у 1948 години са упутствима и објашњена ма 
и овим обрасцима за састављање годишњих, полу-
г о д и ш н а , тромесечну п р и в р е д н а планова. Књига 
је изишла у ћири лици и латиници. 

Цена 40.— динара. 

ФИНАНСИСКО ПЛАНИРАЊЕ ДРЖАВНИХ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

— Свеска друга — 
Финансиско »планирање државних (пољопривред-

них добара са осталим привредним Проксима и свим 
потребним обрасцима и упутствима за њихово во-
ђење изишло је у издању „Службеног листа ФНРЈ". 
Редакцију ове друге свеске фи наме и ек ог планирања 
дали су Министарство финансија ФНРЈ и Министар* 
ство пољопривреде ФНРЈ. 

Књига је изишла у латиници, има 122 страна, 
великог формата; цена 55— динара. 

РЕГИСТАР ПО МАТЕРИЈИ „СЛУЖБЕНИХ САОП-
ШТЕЊА САВЕЗНОГ УРЕДА ЗА ЦЕНЕ" ЗА 1947 

ГОДИНУ 
У издању „Службеног листа ФНРЈ" изишао је 

из штампе Регистар по материји „Службених саоп-
штења Савезног уреда за цене" за 1947 годину, у 
који еу, по 'азбучном реду, унесени сви »артикли и сва 
роба, по било ком основу обухваћени прописима: о 
ценама* из надлежности Савезног уреда за цене, а 
објављени у „Службеним саопштењима Савезног 
уреда з»а< цене" V току 1947 године. 

Регистар има 32 стране формата „Службених сзѕ-
шшт^ња" и стаје 16 динара, а може се добити у 
администрацији „Службеног листа' Ф1НРЈ", Београд, 
Бранкова 18, или обремо ч е к о м е уп/патнине текућег 
рачуна Народне банке бр. 1—670800. 

ДЕВИЗНИ ПРОПИСИ 
— Друго допуњено и прерађено издање'— 

Друго допуњено и прерађено издање ДЕВИЗНИХ 
ПРОПИСА ФНРЈ са коментаром др Вјекослава Мзјх-
снера и инж. Славка Ћ у к о в и ћ изишло је ових дана 
из штампе као свеска број 4 Збирке прописа из 
области финансија. 

Збирка садржи1 све девизне прописе и СФД- упут-
ства Министарства фина,неија ФНРЈ, Министарства 
спољне трговине и Народне бз|н|ке ФНРЈ у вез« са 
.применом девизних прописа. 

Књига Је штампана латиницом; има- 28 табака. 
Цена ВО динара. 
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ће се по одредбама овог правилнику до доношења 
прописа народних република, уколико нису донети. 

Надлежни органе* у народним р ешу бл и кам а могу 
донети своје прописе о сахрани о ископавању, о 
преносу мртваца из једног гроба' У Други и из Јед-
ног места У друго у истој народној републици ет у 
њима могу предвидети друге услове за пренос на 
краћим растојања ма 

Члан 19 
Овѕај правилник ступа на сиз гу даном објављиван 

ња у „Службеном листу "Федератсгвне Народне Ре*-
публике Јл тос ливије". 

Бр. 4589 
25 мага 1948 године 

Београд 
Министар без ресора 
Претседник Комитета 

за заштиту народног здравља 
Владе ФНРЈ, 

др. Павле Грегорић, с. р. 
Министар унутрашњих послова, 

Александар Ранковић, с. р. 
Сагласан 

Претседник Владе ФНРЈ 
4 и Министар народне одбране, 
Ј , Маршал Југославије 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

441. 
На основу мл. 23 Уредбе о међусобном1 плаћању 

у привреди ^„Службени лист ФНРЈ" бр. 103/47), 
издајем 

Н А Р Е Д Б У 

0 НАЧИНУ ПЛАЋАЊА РАЧУНА ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИОНЕ РАДОВЕ КОЈИГТЕ ИЗВОДЕ У СОПСТВЕ-

НОЈ. РЕЖИЈИ 

1) Када! инвеститор изводи грађевинске радове у 
сопственој режими а на терет инвестиционог кре-
дита, налоге за наплату рачуна подносиће једино 
пословној јединици Државне инвестиционе банке 
ФНРЈ код које има отворен инвестициони кредит, 
а не пословно^ јединици државног кредитног преду-
зећа код које се води ше гев. редован текући рачун. 

2) Држаано кредитно предузеће код кога се во-
ди редов«« текући рачун инвеститора из тач. 1, 
одбиће извршење сваког налога за наплату рачуна 
када се издавалац налога инвеститор, каопродавал'*«; 
из чл. '7 Уредбе о међусобном плаћању у привреди, 
појављује истовремено и мао купац од кога треба 
извршити наплату на терет инвестиционог кредита 
код Државне инвестиционе банке ФНРЈ 

3) Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу Федерлтивне Народне 
Републике Југ ш ла©« је1'. 

УЦ бр. 18157 
22 јуна 1948 године 

Београд 
Министар финансија. 

Добривоје Раддеављевић, с. р. 

442. 
Н'а основу чл 1, 2, 3 и 17 Опште уредбе о ко-

митетима Вл.;.де ФНРЈ, Комитет за заштиту народног 
здравља Владе ФНРЈ, у сагласности са Претседник 
ком Владе ФНРЈ, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ПРОПИСИВАН^, ИЗДАВАЊУ И НАПЛАЋИВА-

ЊУ ЛЕКОВА 
1 

1) Сваки апотекар, лекар и ветеринар при про-
писиван^, издавању и наплаћиван^ лекова дужан је 
у свему придржава ги се ове наредбе 

2) Лекарски односно ветеринарски рецепт је 
писмена наредба апотекару да изда лек. 

Рецепт на којем је прописан магистрални лек, • 
мора бити написан, по правилу, на латинском језику. 

Св,аки рецепт мора бити читко написан, масти-
лом или мастиљгвом оловком. На њему мора биги, 
поред ознаке датума и места, стављен и својеручни 
потпис лекара као и печат или штамбиљ лекара од-
носно устанете у немој лекар ради. На рецепту мода 
бити означено име болесника а код деце и старост. 
Код в е т е р и н а р с к а рецепата треба ^ЗНЈЧИТИ и врсту 
животиње и име власника* 

Лешар је дужан иа рецепту написати тачан про-
пис ) употреби лека. 

Називи лекова могу се скраћивати само тако, да 
тиме апотекар не буде доведен у забуну. 

На сваком рецепту мора остати слободан про-
стор за ^значење цене лека. 

Рецепти са примедбом »ѕ<е Е Ш И К ! ГР Ш Е А Т ргаеѕспр-
Иопет« ИЛИ било каквом напоменом, кој-а би се мо-
гл односити на претходни споразум лекара е апо-
текаре м нису дозвољени и апотекар их мора до-
ставити надлежном извршном одбору среског од-
носно градског народног одбора. 

3) При изради и издавању лека ' апотекар је ду-
жан тачно придржава™ се рецепт: ако је овај 
исправан. 

Ако рецепт није јасан, ако су максималне дозе 
прекорачен}© или ако су и игре ди је »ци је инко миа-
тибилне, апотекар не сме по њему издати лек, већ 
се претходно мора објаснити са лекаром на начин 
који код трећих лица1 не изазива ки каву сумњу. На 
исти начин лекар ставља своје евентуалне пгп име лб е 
лично апотека ру 

Кад је у рецепту максимална доза преко;: чена, 
апотекар може издати лек само онда акз поре** 
дозе стоји знак усклика (!) и амо је доза- таписона 
словима мастилом. Пропусти ли лек?р да .уп учини 
или ако напише на сигнатури „по наредби" или „по 
упутству" тако Да постоји могућност прекорпчења 
максималне дозе, апотекар је дужан споразумем се 
директно са лекаром. Ако је лекар отсутан 'апотекар 
ће издати лек не прекор ачизши максималну дозу 
и о томе ће н-кладио известити лекара'. 

Рецепте, на ) онову којих је »лекар преиначио 
максималну дозу. апотекар ће задр к гти а сти анин 
издати КЕНИЈУ. 

4')- Лекови ј.аког дејства, без обзира да ли су 
унети у државну фармшшпеЈу или ценовник, као и 
опојне дрога смеју се издавати само по оригинал ним 
рецептима. Лекови, јаког дејства не »смеју се поно-
вити ако на рецепту стоји посебно (својеручно) на-
пи« ана примедба *пе г е р г ^ и г « , а опојне дроге могу 
се поновити само ако лекар посебно стави примедбу 
на рецепту да се сме понављати и колико пута 
поновити (»гереШиг« ИЛИ »гереШиг ѕете1, ЂЕ, 1ег« 
ИТД). У ОВОМ случају мора апотекар назначити ш 
рецепту који пут СР лек понавља. 

Накнадно ће се прописати, који се лекови јаког 
дејства мк?гу продавати без икакви« дозвола и У 
каквим дозама. 
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5) Ако се деси да лекар код неког ин диф ер бит-
ног лека не одреди количину, већ само спани 
» д и а б и т ѕаИѕ« апотекар ће на рецепту тачно, назна-
чити колико је тога лека' утрошено, Ово »амси и за 
коноп ер ган|с код пилула и за све случајеве код 
справљања лека »!е&е агѓ.ѕ«. 

Код пилула и бола мора се још назначити и 
»1о1а таг-ѕа«. Ако лекар пропише лекове јаког деј-
ства дозиране у м«алим количинама без примесе, на 
пример Сољени 0,20 ш склѕ. X, апотекар ће издати 
лек 1е&е агИѕ и поступити како Је одређено у прет-
ходном ставу ове тачке. 

Ако лекар пропише сложени лек који у литера-
тури, стоји под ср&ћеним именом, али га у државној 
ф,а1рмакопеји или у трескрипциЈама нема, апотекар је 
дужан исписати ове састанче делове и количине. _ 

Лекови по рецептима Сја- ознаком »сИо«, »ѕ1а1'1т«, 
»репси1ит т тога« ИЛИ другом којом сличном озна-
ком апотекар је дужа« одмах издати. Ако је лице, 
коме је у оваквом случају издат лек, сиромашног 
сташа, те није у стању да лек шпати, апотекар ће се 
ради наплате лека' обратити надлежном народном 
одбору. 

6) Лекови, без обзира да ли се издају за готов 
новац или се издају лицима за која лекове плаћају 
установе, издаваће се у једнакој стреми, и то: 

Лекови КОЈИ се прописују у облику прашка и 
соли, било једноставни или мешани, издаваће се по 
правилу, у папирним кутијама!. Кад се о ш лекови 
издају од једаократну употребу, могу се издавати 
у кесицама; 

чајеви ће се издавати у кесицама; 
супозиторије глобул,и и капсуле издаваће се У 

папирним кутијама; 
подељени прашко&и. таблете и памтиле издаваће 

се, по правилу, у пљоснат им односно округлим па-
пирним кутијама; * 

масти, тасте итд. издаваће се, по правилу, у те-
глама од стакла; 

лекови КОЈИ се мењају утицајем светлости изда-
ваће се У посуђу од тамног стакла. 

Посуде, у кодош -се лек издаје, рачунаће се 
према њиховој величини, а лек према тежини. 

Лекови јаког дејства, који буду # прописани у 
облику капљица, издаваће се у обичној бода додав-
ши к а ш и к у . 

7) Ацка Гована дозвољено је употребљавати 
само у оним случајевима, које предвиђа државна 
фарм-аколеја1. Иначе ће се употребљавати и рачунати 
дестилована вода. 

8) На сваком рецепту по коме је издат лек, мора 
се читко напипати мастилом цена; лека, а -на маги-
с т р а л н и : р) цена зл сваку поједину имир еди јенцију; 

б) цена за рад; 
в) цена за1 посуђе у коме се лек издаје. 

Сем тога мора се на рецепт ставити жиг апотеке, 
датум и потпис лица које , је лек издало. 

Сви рецепти по кобима ј.е лек издан зм готов 
новац морају бити заведени по реду у књигу ре-
цепата. Редни број рецепта ставља се и на »сигна-
т у р е 

На сигнатури мора бити читко .написано упут-
ство о употреби лека: и означен датум из давања лека 
уз потпис лица које је лек издало. 

Сигшпгура лека а»а унутрашњу употребу мора 
бити од беле, а еа спољну од црвене хартије. 

0) Код готових лукоил, КОЈИ долазе у промет у, 
различитим облацима (прашак, грануле, таблете, пи-
луле итд.) и величинама лекар је дужан на рецепту, 
шдаачити облик и величину. 

Ако лекар не назначе облик лека, ш е г е кар ће 
ако се претходно не буде могао споразуме™ са 
лекаром, нити. то може из прописа о употреби лека 
разабрати, издати облик лека по своме нахођењу 
и то на рецепту назначити. 

Ако лекар не назначи величину лека, апотекар 
ће издати лек договорно са болесником. У оваквом 
•случају, а кад се лек издаје на рачун које д р ж а ш е 
установе, ало 1 е кар ће лекове КОЈИ се продају у ориг 
гиналним омотима издати у најмањем омоту. Само 
у изузетним и хитним случајевима -ако апотекар 
нема на залихи мањи омот лека, може издали прв« 
већи омот лека и то ће на рецепту назначити. 

Готове лекове, за које не постоја цене у отво-
р е н о м паковању могу лекари по правилу п р о м е н -
увани само у ратовањима у којима долазе у промет. 
Уколико лекар- ипак пропише мању количину од 
количине у КОЈОЈ лекови долазе у фабричком пако-
вању, апотекар ће издати и зарачуната лек сраз-
мерно штрошгчкоЈ цени фабричког паковања лека 
додавши цену за1 одговарајућу посуду. 

10) Свака апотека дужни Је издавати лекове на 
рачун уста1чова КОЈ̂  плаћају лекове за своје чланове 
ет чланове њихових породица без непосредне на-
плате. У овим случајевима лекове мора пропиеш ати 
лекар на! службеним рецептним бланкетима. 

11) Ретаксацију рецепата вршиће министарства 
народног здравља народних репу блика. 

12) Под лекаром у смислу одредаба оле наредбе 
подразумева се и ветеринар. 

II 
ИЗ') Уколико радња не садржи елементе кривич-

ног дела, казниће <се новчаном казном до динара 
5.000.—: 

ле кер који (прописују ћи лек за дете не означи« 
на рецепту и старост детета, а био је дужан* то оз-
начити*; 

ветеринар који иа рецепту не назначи врсту жи-
вотиње и сопственик^-; 

апотекар КОЈИ изда лек по рецепту који ниЈ*е ја-
сан или су максималне дозе прекорачен , без доз-
воле за то, или су ин гр слијепци*је инко мп а т иб илмев 
0' претходно се »ије о го^е споразумео са лекаром 
који је рецепт простиш«; 

апотекар који не изда одмах лек по рецепту на 
коме јо означена »ск1о«, »ѕ&аШп« или »ре пси! и т 111 
тога«, ИЛИ који одбије да изда лек на рачун 
установе кој«*' шга<ћа лекове за овоје чланове и чла-
нове њихове породице, игли који изда' поновно лек 
по рецепту ка моме је означено »пе гереШиг« ИЛИ 
одбије да изда лек у случају хитности лицу сиро«-
мациног стања. 

14) Поступак по прекршаји ма из тачке 13) ове 
наредбе воде и казне изричу извршни одбори сре-
ских односно, градских (рејонских) народних одборе, 
по прописима Основног закона о прекршај им а. 

Ш 
15) Упутства за примену ове наредбе даваће Ко-

митет за« заштиту народног здравља Владе ФНРЈ. 
16) Ступањем на с ш г у ове наредбе престају да! 

В1^же Општа1 упутства о начелима за проп^сдаање, 
издавање и наплаћиван* е леков® бр. 6408 од 26 ок-
тобра 1946 године ч.,Службени лист Федеративна 
Народне Републике Југослав иј е'4 бр. 90/46). 

17) Ова ће се наредба ^примењивати од дејл,а ов* 
јављивања у „Службеном листу Федере тавне Народ* 
вие Републике Југославија". 

Бр. 5595 
9 јуна 1948 године 

Београд 
Министар без ресора 
Претседник (Комитета ' 

за заштиту народног з д р а в а 
Владе- ФНРЈ. 

др Павле Грегорић, е. р<. ! 
Сагласан, 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југославије > 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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443. 
На основу члана 13 Закона о удружењима, збо-

ровима и другим јавним скуповима' <а по испуњењу 
услова из чл. 14. Јб и 16 свог закона доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДОБРЕЊУ ОСНИВАЊА И РАДА ВАЗДУХО-
ПЛОВНОМ САВЕЗУ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

Одобрава, се према поднесеном Статуту осни-
вање и Р'3д Ваздух орлови ом Савезу Југослава е са 
седиштем у Београду а са делатношћу на територији 
Федар>ЗФи»вне Нерадне Републике Југослав иј е. 

IV бр. 10638 
1 јуна 1948 године 

Београд 
Министар унутрашњих послова. 

Александар Ранковић, с. р. 

444, 
На основу чл. 5 Наредбе о одређивању потро-

шача којима се обезбеђује снабдевање („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 12/48) доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О СНАБДЕВАЊУ СЕЗОНСКИХ РАДНИКА 
У МРТВОЈ СЕЗОНИ 

1) Цинцарски, грађевински, кудељ«2рски и други 
радници упослени на сезонским радовима имо ју 
право на Снабдевање хлебом у време кад нису упо-
слени због сезонског престанка тих редове, уколико 
нису снабдевани предметима исхране и>з сопствених 
извора (сопственог приноса — производње). 

Право на снабдевање хлебом имају и чланови 
породица сезонских реденика. 

2) Право иа снабдевање хлебом радници из тач. 
I № чланови њихових породица имају за време изме-
ђу престанка и почетка сезонских р а д о ш (мртва се-
зона). 

За! ово време сезонским радницима и одраслим 
члановима њихових породица .обезбеђује се количина 
хлеба предвиђена з з потрошаче Г-1 категорије, а 
њиховој дед« према годинама живота, количине 
пјредвиђесче зв потрошаче Д-1, Д-2 и Д 8 категорије. 

3 У погледу снабдевања хлебом сезонских пољо-
привредних радника примењују се посебни прописи. 

4) Ближ.а упутства за спровођење овог решења 
доноси министар трговине и снабдевања народна ре-
публике. 

5) Ово решење ступа ^а снагу одмах. 
Бр. 11149 

21 јуна 1948 године 
Београд 

Магистар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

445. 
На основу чл. 2 Уредбе о продаји пољопривред-

них производа в е р н о ј еа пробом на куповину одре-
ђених ин ду стр неких /произвела по нижим јединстве-
ним ценама, доносим 

Р Е Ш Е Њ Е Б Р . IX 
О КУПОВИНИ КРЕЧА ПО ВЕЗАНИМ ЦЕНАМА 

1) Поред досад одређених пољопривредних про-
извода земљорадници-проиввођачи и сељачке радне 

задруге могу продавали по одређеним државним 
(везаним) цешма и креч. 

Креч не могу продавати по везаним ценама зем-
љорадници који за производњу креча користе туђу* 
радну снагу (појединци — сопственици већих кре-
чана). 

2) Министар трговине и снабдевања народне .ре-
публике одредиће предузећа и задруге које ће 
вршити куповину креча по везаним ценама. 

3) Ово решење ступа на снагу одмах. 
Бр. 11322 

24 Јуна 1948 године 
Београд 

Министар трговине и снабдевања, 
Јаков Блажевић, с. р. 

Претседништво Владе ФНРЈ сравњењем са из-
ворним текстом установило је да су се у Општим уп" 
утетвима о организацији службе за- заштиту и поди-
зање народног здравља, објављеним у „Службеном 
листу ФНРЈ" бр. 48/48 поткрале ниже наведене гре-
шке, ша- даје следећу 

И С П Р А В К У 
ОПШТИХ УПУТСТАВА О ОРГАНИЗАЦИЈИ СЛУ-
ЖБЕ ЗА ЗАШТИТУ И ПОДИЗАЊЕ НАРОДНОГ 

ЗДРАВЉА # 

1) Тач, VI под А под 1, став 7, страна 653 стоји: 
„болеснички савет'*, треба да стоји „болнички савет". 

2) Тачка VI под Б под 1, став 1, страна 654 стоји: 
„стиматологије", а треба да стоји стоматологије"-

3) Тачка VI под Б под 2, став 2, страна 655 стоји: 
„живота за свом подручју", а треба да стоји: „живо-
та на свом П О Д Р У Ч Ј У " . 

4) Тачка VI под Г под 8, последњи став, страна 
658 стоји: „На челу дечје поликлинике односно амбу-
ланте тар који одговара за целокупан рад дисп-аше-
ра", <а треба да стоји ,,На1 челу динсшизера налази 
се управник — педијатар који одговара за целокупан 
рад диспанзер а. 
IV бр. 4470. ~ Из претеедништва Владе ФНРЈ, 9 јуна 
1948 године Београд. 

ПретееднииЈтво Владе ФНРЈ, по извршеном срав-
њ е н ^ ср орцгишлом, установило је да су се у тексту 
Уредбе о израчунавању пуне цене коштања, аморти-
зационом фонду, одређивању и расподели добити и 
о фонду руководства државних пољопривредних 
добара«, објављеној у „Службеном листу ФНРЈ" бр. 
45 од 2 јуна 1948 године, поткрале следеће грешке, 
и да ју ову 

И С П Р А В К У 
УРЕДБЕ О ИЗРАЧУНАВАЊУ ПУНЕ ЦЕНЕ КОШТА-
ЊА, АМОРТИЗАЦИОНОМ ФОНДУ, ОДРЕЂИВАЊУ 
И РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ И О ФОНДУ РУКОВОД-
СТВА ДРЖАВНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ДОБАРА 

У чл 3 ст:в последњи ред, 3 уместо речи „стрес-
ним" треба ставити „производни^". 

У чл. 3 сгггђ последњи ред 3 уместо речи „сетве-
них" треба ставити „жете©них". 

У чл. 17 став 1 ред 2 иза речи „коштања" треба 
додати „појединачћо". 

У члану 22 ред 8 уместо речи „одређује се" треба 
ставили „одређује з,а". 

У члану 32 ред 6 уместо „постотак" треба- ставити 
„постотку". 

IV бр. 4347. — Из Претседништва Владе ФНРЈ, 
11 јуна 1948 године. 
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ОД'ЛИКОВ&Н>& 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославтије 

ва »предлог Врховног команданта ору лс а ш к 
снага ФНРЈ а иа основу члена 2 Закона о орденима 
и м е да љ ам а Ф е д ер: т иви.? 111 ро ди е ' Р епу б л ик е ' Ј ут о -
слави е 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стечене заслуге 

за народ у току народноослободилачке борбе 
ОДЛИКУЈУ 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
сг. водници: Ђорђијевски Н. Трајче, Филиповић 

Живко, Јововић М. Вукашин, Османовић Б. • Мехо, 
Радоњић М. Павле, Спасојевић Д. Спасоје ,и Злата-
новић А. Ђорђе; 

водници: Алексић Ж. Раде, Бојовић П. Слободан, 
Церовина Д Раде, Ђоловић Р. Будимир, Мандић М. 
Добросав, Павловић Ж. Спасоје, Ристовић Т. Љу-
биша, Симић Л. Радомир/ Стефановић В. Миланко, 
Стојковић М. Стојан, Та-нковић В. Радомир и Уско-
ковић Р. Слободан, 

мл. водници: Ал емши јевић П. Милан, Ђорђевић 
Д. Тихомир, Ђурђевић Ђ. Душан, Ђоровић М. Сте-
во. Илић Живојина Витомир, Пенчевски И. Алексан-
дар, Јордовић С. Петар, Јанковић Д. Милија, Јова-
новић О. Радован, Кукић П Обрад, Ивањац'М. ' Ми-
ломир, Лазаревић Р. Миломир, Марјановић В. Слав-
ко, Матејић Г. Александар, Михајловић В.' Чедомир, 
Недаћ Ј. Угљеша, Николић С. Бој чило. Перовић 
1Ђ. Драгослав, Петровић М. Божо, Поповић С. Божи-
дар, Порубовић М Лука, Радивојевић Р. Милорад, 
Радуловић С Десимир, Радуловић М. Љубодраг, 
Симић С. Радивоје, ОрдићЈ П. • Вукашин, Томашевић 
Љ. Радомир, Урошевић Б Радојко, ВујадИновић' Б. 
Станко, Вукајловић П. Драгог лоз., ' Вука и! и новић В. 
•Вукашин и Вукосављевић М. Живадин; 

борци: Аговић С. Вебија, Анђић'В. : Богдан, Ан-
ђелић Д. Славољуб. Алексић М. Илија, Бранковић А. 
Станислав, Бећировић Ч. Шаћир, Бећировић' С. Миле, 
Боловић В. Владо, Божановић Драгољуб, Белокра-
ковић М Видосав, Ваго Ј. Петар, Цзјетић В. Јован, 

^Цветић А. Радисав, Чема1н 3. Ха.љо, Чоловић' Б. Пет-
ко, Цветић А Радомир,' Чикарић Н. Момчило, Чанча-
ревић С. Михајло, Цветковић К. Живојин, Чорбић Н. 
Јездимир, Даниловић С. Бранко, Ђокић О. Ђоко, 
Драшкић М. Милун, Доаговић Ј. Вукић, Ђурђевић М. 
'Живсн, Дачић В Драгослав, Дошло М. Петар, Ђор-
ђевић С. Саво, Димчић С. Богосав, Ди митри; јевић А'. 
.Обрад, Дамјановић В Живж, Етхем С. Сабља«, Фи-
липовић Б Јован, Гутић К. Ујка«, Филиповић Р. Жи-
ван, Глишић В. Радивоје, Глишовић В. Миливоје, 
Гочмѓ-нц Б. Драгомир, Фокин Д. Петар, И г р о в и ћ Г . 
Младен, Илић Д Драган, Хаџиабдић М. Смаил, Ива-
новић М. Вукоје, Јановић М. Миломир, Јовичић Д. 
Будимир, Ј о в и ^ ћ Р. Филип, Јеличић Р. Љубиша, 
Јанковић М Будимир, Јефтић Ж. Миливоје, Јаков-
љевић С. Миливоје, Јованцо®«ћ М, Радисав, Јовић Д. 
Велизар, Јовановић Д. Будимир, Јовановић А. Тихо-
мир, Јечменица В, Васо, Куч А. Делија, Каровић Р. 
Добривоје, Костић М. Константин, Крстев сед Б. 
Стојче, Котуровић С. Милош Костић М. Петар, Ла* 
заревић М. Станимир, Лазић М. Пантелија, Лукић' 
!М. Драгомир, Лађевацић В. Мојсо, Лукачевић Ж. 
Радош, Лачињрвац Д. Милун, Лукић Ж. Сретен, Љу-
боје П. Петар, Милчаиовић Ж. Драгољуб, Марковић 

ЈМ. Љубивоје, Манојловић' Р. Живојин, Михаиловић 
Б. Бранислав, Марковић Т. Драган, Марковић Т. 
Јер етен, Миловановић М. Драгић, МилаШино&ић 3. 
Владан, Миличевић М. Миодраг, Милаковић' М. Ми-
'лош. Милетић Д. Здравко, Милановић М. Милован, 

Милошевић М. Миленко, Марјановић Р. Јеремија, 
Марковић М. Љубинко, Милошевић Б. Илија, Минић 
М. Раденко, Митровић Љ„ Мирче1, Милојевић Р. Сло-
бодан, Митровић А. Мирче, Миленковић М. Живко, 
Милин П. Миодраг, .Михаиловић М. Настас, марти-
новић М, Радован, Милошевић Р. Ђорђе, Миладин 
ковић Б. Љубомир, Возггсовгћ А. Рашко, Недељковић 
Ј Милисав, Николић М. Веселим, Нордовић Н. Сто-
јадин, Новаковић В Новак, Новаковић Ј. Милован, 
Нинић Ж. Жарко, Новаковић В. Радован. Николић 
Т. Јован, Осоколи Ј1>. Миле, О кановић П. Рад ос а©, 
Пајовић Ж. Здравко, Прибаковић С. Велисав. Пе-
ковић В. Витомир, Павловић Р. Милутин, Перовић 
Ж. Велимир, Петровић Д Миодраг, Павловић А. 
Светолик, Пантовић П. Милосав, Продановић Н. Дра-
I ољуб,' Пејић Т. Бошко, Петровић М Милан, Павло-
вић М. Ив-ко, Париповић С. Петар, Росић Д. Радо-
мир. Раковић Д. Никола, Радуловић 3. Витомир, Ра-
демировић Р. Живота, Раковић И. Драгомир, Рајко-
вић Ц. Здравко, Рудаковић М. Сретен, Росковић Р. 
Ристо, Радовић М. Неђо, Стгччисављевић Р. Богдан, 
Саитовић И, Раиф, ОУ салевић Б. Милорад, С в и ч е -
вић М. Миленко, Словић Г." Неђељко, Стојичић М. 
Милутин, Селаковић 1» Ђорђе, Стојаковић В. Но-
вица Станић Д. Војимир, Стојковић М. Вељко, 
Шкодрић В. Милош, Шојић Р. Милијан, Шутић Р. 
Јосип, Шумарац К,- Благоје, Ха шиматовић О. Осман, 
Тодоровић Д Милош, Тешић У. Иван, Траќо' Ш. 
Аган, Томић Н. Ђорђе, Венчић С. Радосав, Васић 
М Радован, Вуковић Н. Јеврем, Влајковић М. Ми-
лојко, Вучићевић Ј. Витомир, Взсић А. Ђорђе Ве-
шовић Р. Љубисав, Вучићевић• Б. Славко, Вулетић 
Б. Михајло, Видић М. Милорад, Васић С. Гвозден, 
Здравковић С. Драгомир Живановић И. Бранислав 
и Симеуновић Б. Драгољуб. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
ст. водници: Османовић Б. Мехо и Симић С. Ра-

дивоје; 
водници: Церовић Д.' Раде, Диздаревић А. Ибра-

хим, Обрадовић М. Недељко, Тешић М Јовиша и 
Ускоковић Р. Слобода«; 

мл. водници: Баровић М Здравко, Церовић М. 
Стево, 1 Цветковић Д. Евгеније, Денчић А. Ненад, 
Диковић ^ ' Б л а г о ј е , Димитријевнћ ЈС. Никола, Ђук-
нић В. Драгослав, Глишић М. Љубомир, Ивановић 
Т. Славко Јагодић И М и ^ п , Јојић Б. Драгоје, Ку-
сић ;Т. Никола, Љубојевић Б. Славко. Михаиловић М. 
Гвозден, Миладиновиќ Д. Славко, Новичић Ј Пра-
фил, Обрадовић Ч. Божидар, Обрадовић О. Мило-
мир, Радивојевић 3 Милан, Стезанчевић Б. Бошко, 
и Стојановић М. Живота; 

борци: Алексић Љ. Добривоје, Антовић В. Ча-
слав, Антић О Будимир, Акценту ез ић Р. Предраг, 
'Адемовски Е. Имер, Абдија Р Шећир, Агушевић С. 
Хасан, Анчић М Ивко, Арловић 3 Ислам, Антонов-
ски Т. Милан, Аџијевски Б. Митрз, Актоиијевић Д. 
Драгутин, Ајдачић Б Момчило, Бг тако вип Р. Дра-
гоје, Букара Б. Добрица, Благојевић Б Љубиша, 
Богдановић Р. Живота, Букара С. Драгиша, Боровић 
М Благоје, Белић М Живко, Бог ивић У. Живан, 
Васиљковић С. Апостол, Андријзшевпћ В. Вукоман, 
Бралевић И. Перо, Бојић Р Стево, Радоњић С Дра-
гољуб, Бугарчић М. М И Л О Ј К О , Богичевић В. Милен-
ко, Барлов Ђ. Витмир, Буквић Ж, Страин, Бабић 
М. Славко, Благојевић Ђ. Радоје, Благојевић Г1. 
Видоје Богосављев^ Г. Живојин, Баралић С. Ми-
лија, Бошковић С. Радисав, Бисенић М. Величко, 
Браловић Р. Миланко, Богдановић Р Живота, Цекић 
Г. Милош, Цекић Р. Младен, Ћосић М. Миодраг, 
Чарапић М. Милан, Цвејовић А. Будимир, Чединов-
ски А. Рамис, Чакара «М. Фабијан, Чешљарац К. Јор-
дан, Цирковић Н Драгољуб, Цолић Р. Милан, Ћо-
сић М. Миљко,. Ћосовић Л. Миленко, Ћоровић С. 
Милош, Ђорђевић С. Љубиша, Долић С. Радомир, 
Ђоковић В. Божидар, Диладимоиић Д. Ариф, Дрнда-
ревић С. Ђорђе, Дамјановић Д. Шабан, Ђорђевић1 
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Драгослав, Ђокић Н. -Будимир, Даниловић* Ра-
дисав, Дробњак С. Миленко, Дејић М. Јовиша, Дра . 
гојловић А. Милутин, Ђорђевић В. Неготин, Ђорђе-
вић Обрад, Дачковић Р. Витомир, Ђорђевић А. Дра-
гољуб, Драмлић С. Милош, Ђоковић Б. Милић, 
Драмлић Ј. Живорад, Диздаревић Т. Славимир, Да-
нојлић Д. Милорад,- Ђуретивић М. Хамид, Дечно-вић 
И Шефкија, Давинић Т. Велимир, Ђурђевић М. Ми-
лан, Ђорђевић Ф. Жарко,, Драгутиновић Ј. Десимир, 
Филиповић П. Милош, Филиповић Б. Светомир, Феј-
зуловић Д Алија, Филиповић М. Томо, Филиповић 
Р. Урош, Филиповић С. Бошко, Филнлчевић Р. Ни-
кова Грбовић Б Бубишз, Грујић Б. МИЛИСЕВ, Га-
лоњић Р. Стевгл, Гошић Д. Љубодраг, Грдишћ П. 
Никола, Гудурић П. Митеран, Грујић С. Неђо, Гардић, 
Б. Манојло, Гавриловић Ђ. Гвозден, Гавриловић Љ . 
Јездимир, Гавриловић Д Бошко, Гавриловић М. 
Драга«, Глишић М. Драгослав, Гавриловић В. Деси-
мир, Ивановић Р. Видосав, Илић С. В>чко, Нешовић 
Р. Драгина, Игњатовић М Добривоје, Ивановић Г. 
Данило, Ивановић Б. Мп тован, Ивановић Ж. Благоје, 
Ислам О. Мустафа, Илић А. Десимир, Јоковић М. 
Миливоје, Јапкоспћ Сиво, Јаблановић М. Момчило, 
Јовановић С. Петар, Јовановић Р. Душан, Јелиси-
јевић М. Златибор, Јоцић С Борисав, Јовановић О. 
Михајло, Јаковљевић Т. Радисав, Јашар Д Мемал, 
Јоковић Ј. Милован, ЈеротиЈевић К. Славко, Јевре-
мовић Ј Драгоје, Јанковић М. Будимир, Јашаревић 
А. Шаип, Јовановић М. М».'лш,, Јеремић Р. Миодраг, 
Јовановић М. Драгољуб, Јовановић Б. Живко, Ди-
митриј ев ић Д. Ј Милован. Јовковић М. Љубинко Јо-
ковић М. Миленко, Јанковић ЈБ Борислав, Јоковић 
ЧЈ Драгомир, ИбраАимовић Ћ. Аћиф, Јовановић М. 
Миленко, Јоковић А Драган, Јаковљевић М. Жи-
ворад,. Јанковић С. Милорад, Јусеновић' Р. Сукрија, 
Јеличић Б. Бошко, Јеличић С. Радисав, Јовановић Ж. 
Миленко, Ковачевић Д Рајко, Кала јановић Ј. Стојан, 
Кумановски Т. Арсен, Ко ја димовић М Станове, Ку-
чевић Н Тимотије, Косић М. Душан, Кузман ови ћ Р. 
Јован, КоЈић С Тихомир, Крсмаио^лћ М„ Мирко, 
Кнежевић А. Павле, Кнежевић М. Томо, Кал--ћ А. 
Јусиф," Кичевски С. Ристо, КајисевСки А, Анђелко, 
Клач А Јусиф, Кан арић Р. Драгослав, Кувељпћ Љу-
бинко, Ковачевић М. Сибин, Катанић С. Миодраг, 
Кукић М Милован. Костић М. Милован, Кост а ди-
ковић И. Радосав Ковачевић Н, Новак, К р г ^ ћ Ђ. 
Драгослав, Ковачевић В. Стеван, Каровић Ј. Милог 
мир, Кузмановић Т. Стезан, Кастратовић М. Миро-
љуб, Кар ол ић М Радивоје, Крстић М. Бранко, Ко-
вачевић Д. Миодраг, Кољача Г. Срећко. Ковачевић 
3. Живиш, Лукић Б Гвозден, Лазаревић Д Тихомир, 
Лалић Ж Бранислав. Лазаревић Д. Новица, Лазо-
вић В. Крсто, Лузњанин М. Славко, Лојаница В Бра-
нислав, Лукосић А. Велимир, Ллаошчад Д. Јанко, 
Леминовић Н. Восо, Кујанџић В. Милорад, Лађевац М. 
Крсто, Луковић Г. Драгослав, Љубинковић В. Мио* 
драг, Лагумџија X, Имшир, Лекић Г. Бранко, Љујић 
Б Антоние, Јм^^СЕпћ М. Средоје, Луковић Д. Ми-
ливоје, Луковић Ћ\Владимир, Лазаревић Ј. Драго-
љуО} Милетић М Јарослав, Милојевић Р. Драгомир, 
Милојевић С. Радош, Муслијевић А Шефке, Мла-
деновоки Т. Д у ш т , Младеновић Т. Ант ОСЈ, Михајло-
т 'ћ^М. Милов«ан Милашиновић 3, Владар Марић Л. 
Никола, Младеновић Ђ, Стојан, Милојевић В. Бошко, 
Михајловић М. Радосав, Микић Драган, Миловановић 
М. Драгић, Милисављевпћ В Будимир, Мичић М> 
Владислав, Михајловић Р. Илија, Милаковић А. Мио-
драг, Миловановић А. Живко, Мифтаревић С. Ри-
фад, Миладинови!! Б Живко, Мирковић Ж. Веселин, 
Марковић Војислав, 'Милу тиновић М Душан, Мусли 
Р. Ашим** Маловић Н. Миленко, Миличевић'Д. Алек-
сандар, Милосављетћ- 1>. Видак,, Лазаревић Д, Дра-
гану Максимовић V Славко, Мзлаач М . Дра РОГЛ ав, 
Милинковић , Р. Ацо, Милковић В. Радојко, Мар-
ковић С. Милић} Максимовић' Р. Милосну Максимовић 
Ј. Лазару Митић Ј {Радојко, М а л е ш е в и ћ Лука.. Ми-
ливојевић Т Борислав, Милићевић Градислав* Мла-

деновски« М, Мих ЗЈ ло Милосављевић Ј. Милијан, 
Марковић' В; Милијан, Маркичевић С. Славко, Маму-
тодић Б. Саип, Милосављев ић Г. Радојко, Мустаф сз ић 
П. Рати, Младеновски М/ Микајло. Маринковић 3. 
Срећко, Марјанов П. Јован, Дичић Д„ Боривоје, Мар. 
ковић Милун Миличевић Р. Милош, Марјановић М, 
Стојан, Миливојевић Г. Обрад, Марковић Ђ. Слобо-
дан, Миљковић Д Драгиша, Маринковић Г. Велизар, 
Милетић М. Зарија, Марковић С Божидар, Мило-
шевић Б. Миодраг, Миљковић Д. Тиосав, Малешевић 
С. Миодраг, Миливојевић Мирко, Марјановић А. 
Милосав, Маринковић С Момчило, Максимовић Н. 
Љубиша, КрстVловић М. Миладин, Миленић Р. Ми-
линко. Лазовић М. Радиша, Новаковић В, Живко, 
Николић Ј. Божидар, Недељковић Светолик, Мицић 
С. Остоја, Николић Ч Ђу.:о, Оцокољић М. Милојко, 
Негов а новић В. Радисав, Обрадовић X, Милић, Ома-
новић М. Сафет, Обрадовић В. Славољуб, Обреновић 
Милосав, Обрадовић Ђ. Марјан, Ниничић Б Буди-
мир, Обрадовић М Милорад, Николић М Миломир, 
Наумовић Ј. Велико, Не инић Ж Душс1-\ Обрад осић 
Н, С Ш И З Ј С , Недељковић М Ми ЈУТПСЈ, Новаковић В. 
Љубиша, Обућина Б Мгришо, Павичевић О. Стево, 
Перић М. СТОЈАН, Пантовић С . Петар, Остојић В. 
Миљко, Пауновски Ј Тоде Пљакић Ќ Добривоје, 
Петровић С Миливоје, Пејач ић Д. Мирко, Пецић. Ц. 
Ми»л.:н, Попадић Јова« Прокић Остоја, Привљаковгл'ћ 
Т, Вукашин, Павловић Б Михајло, Петровић М. 
Радосав, Павловић П Милан, Пешић М. Тихомир, 
Лешевић Т. Милош, Петровић П. ГОЈКО. Пантовић В. 
Миломир, Петровић Ј. Драгослав. Петровић М. Во-
јислав, Павловић О. Тиосав, Пановић С Миодраг, 
Павловић Р. Слободан, Петровић А. Исидор, Пајовић* 
Н. Милорад, Поповић М. Александар, Попадић В. 
Станко, Петровић М. Радоје, Павићевић М. Милован, 
Пановић М; Миломир, Павловић М.< Периша, Пе-
тровић Р. Васо, Пановић' М. Богдан Пауновић П. Бо* 
р^слав, Павловић М Добривоје, Пантелић М. Илија, 
Петровић ,0. Милутин, Кукић А. Блажимир, Паневић 
Ф. Радомир, Петровић Б(. Живота, Пајазитовић И. 
Фаил, Петровић М.1 М и л о т о , Перичић М. Миленко, 
Павловић1 С. Павле, Пековић 5. Душан, Поповић Р. 
Предраг,- Петковић- Ј. Милоје, Пантовић Р. Душан, 
Раичевић Г; Радослав. Радо вамош ћ Ж, Вукашин, Ра-
дуловић А. Славољуб, Раковић Р. Никола, Раојчић М. 
Милорад, Ранковић М. Радивоје, Ристић А. Љубисав, 
Ристић Б. Радомир, Ристић М Страхиња, Рашић П. 
Чедомир, Радончић Љ, Вукашин, Раденовић 3. Ра-
мадан, Растовић Ђ. Мирко, Раденчић Љ. Вукашин, 
Рудаковић М. Александар, Раденв<овић В Радомир, 
Ридовгнопл'ћ Ж. Никола, Радић Н.„ Миломир, Раден-
ковић Б. Јован, Радовић М, Симеун, Ристић Д. Ви-
лотије, Радоњић М Миленко, Радивојевић Ж. Бо-
жидар, Радуловић М, Драгослав, Рац1итов<ск» Е. 
Рушит, Ристовић Н. Сретен,. Ристић Ј., Божидар, Ри-
стовић Р. Десимир, Раденовић Љ. Вукадин, Реци« 
А. Винко, Ра^ић Ј. Драгослав Росић Д / Владимир, 
Радовановић-Ж. Драган, Рашковић Ч, Стојан, Рељић 
М. Гвозден, Р#ндукић Д. Милисав Р енду ли ћ М. Дра-
гутин, Стоиљковић С. Драгољуб, Симовић М. Алек-
сандар, Стоисављевић Р. Божидар, Савковић А. Ми-
лутин, Станимировић Д Слободан, Станојевић М. 
Војислав, Станчић М. Милорад, Стојановић Г. Анђел-
ко, Симић Л* Миленко, Станчић Д.: Средоје, Симић 
С. Миодраг* Ст^јадиновић Д,; Миливоје, Стокановић 
Љ . Милошу Стојић Б* Аксчантије, Симеуновић М. Ми-
лош, Савић Б. Миодраг,. Сулејмановић Р. Абдурах« 
ма«, СтиљкоБић С. Милорад, Стојаковић С Крсто* 
Стевановић- В* Бошко. Стипчевић. С Пиле, Садико-
вић; С(. Амет,, С т о ј и н о в и ћ - , Д , Батиша, Станић Р. 
Милутин, Ст ©враговић В. Мирела <>-, Стевовић А. 
Аранђео, Синчић, О Мехмед Секуловић Д^ Будимир, 
С у м а р а н , ^ Љубомир* Секулић Ди Миодраг, Савић} 
М Видоје> Савић С Радојко, Стефановић М. Алек- • 
сгвдар; Оимошћ -М/ Живомир С м и љ ч и ћ Р'. Драгав*, 
Скадрић/ В; Радомир, Сретеновић Ж. Славици, Стој-
кссв1»ћ:, М '̂ Вујадин, Ста-м паковић Д/Милор|шд. Спа-
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сић Д. Бото Је, Сендековић Р Миломир, Савић А. Жи-
ворад, Сто јадниов ић Ж. Миодраг, Стаматовић Т. 
Ђурђе, Стојковић П Здравко, Станковић С. Милан, 
Сторчевић В. Радојко, Сучковић Р. Бесим, Стојано-
вић Д. Радосав, Скок И. Стјепан, Савић С. Витомир, 
Салијевић Н. Мурат, Стојковић М. Душан, Стевано-
вић М. Миливоје, Спасојевић М. Борислав, Јовано-
вић В. Миливоје, Ковачевић М. Милош, Шахировић 
А. Исем, Шовић Т. Михајло, Шар^ћ У. Милосав, Ши-
шић Б. Милун, Симовић Н, Драган, Шобић Б. Ра-
дован, Тошкић В, Михајло, Тарабић В Љубисав, 
Тодоровић Д. Милош, Солунац Б. Љубиша, Талев-
ски С. Алекса, Тимотијевић Д. Милан, Томашевић 
П. Витомир, Танасковић Г1. Бранислав, Тодоровић 
Д. Радивоје, Тодоровић Р. Милован, Тошић С. Пет-
ко, Тошић А. Светислав, Тарановић М. Првослав, 
Трако Ш. Аган, Тешић М. Радослав, Тулимм Јовић 
С. Филип. Тан а ои јев ић Р. М^лан,, Тимотијевић М. 
Милован, Милошевић Д. Живорад и Михајловић М. 
Владимир. 

борд«:?: Тешић М. Милан, Туцаковић Н. Добро-
сав, Тодоровић Т. Момир, Тошић С. Јерко, Тијанић 
Љ. Милун, Тодоровић М. Радоје, Трнин А. Славко, 
Тодоровић Ј. Милић Урошевић Љ. Јован, Урошевић 
Г. Милун, Вукашиновић Ј. Драгомир, Вуковић В. Ми-
ленко, Видојевић Ј. Бранислав, Васић М. Маринко, 
Бајевић М. Андрија, Василевски М. Коле, Весели-
новић М. Миломир, Вуковћ Владан, Вељовћ И Жи-
вота, Вукадиновић 6 . Вукадин, Веселиновић В. Ве-
сели«, Вучковић Р. Добрица.- Вучковић В. Радојко 
Вукадиновић I . Душан, Васић Б. Александар, Влато-
«ић Д. Властимир, Васиљевић М Милена Васиљевић 
М. Драгољуб,Вуисић О. Сретен, Видаковић М, Томо, 
Вукојевић М. Александар, Веселииовић С. Витомир, 
Вељковић Д. Хранислав, В крешић Ж. Душану Вуја-
диновић Б. Драган, Берт И. Антун, Вељковић Б. Бра-
нислав, Видаковић Ж Реља, Зурзииозић К. Урош, 
Затезало М. Илија, Живановић Р. Милутин, Здрав* 
ковић Радисав, Зиројевић Т. Слободан, Зечевић В. 
Стеван, Зечевић Р Живорад, Зеца С. Јајир, Живко-
вић Р. Миливоје, Живковић С. Драгослав, Жунић Б. 
Милан, Жужа В. Ненад, Живковић Р. Живорад, Жи-
вадкповић Н, Љубодраг, Живановић Ч. Борисав., 
Живковић Драгољуб, Војковић М. Драгољуб и Ву-
к адилови ћ Д. Александар. 

Бр. 51? 
27 септембра 1647 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЦРНЕ ГОРЕ 
„Службени лист Неродне Републике Црпе Горе" 

у броју 11 од 1 јуна 1948 годиш објављује: 
Финансиски закон зп Државни буџет Народне 

Републике Црне Горе за буџетску 1948 годину; 
Закон о изменама и допушта Закона) о аграрној 

реформи и^колонизацији у Народној Републици Цр-
ној Горде; 

Закон о становима и пословним просторијама; 
Одлуку Народне скупштине Народне Републике 

Црне Горео потврди Уредбе о забрани држања козе-; 
Уредбу о оснивању Секретаријата Влшде Народ-

не Републике Цркне Горе за персоналну службу; 

Среда, 30 Јуна 194« , 

Решење о нашион алинци ји приватних привред^ 
них предузећа. — подрума у Народној Републици 
Црној Гори. 

У броју 12 од 10 јуна 1948 године објављује: 
Закон о збирном завршном рачуну Народне Ре-

публике Црте Горе за. 1946 годину; 
Решење о образовању Ре публика шк е комисије 

за уни: зајма изродио г зз.јм.а>, 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службе™ г лигег Народне Републике Босне и 
Херцеговине" у броју 23 од 10 Јуни 1948 године об-
јављујѕ-^: 

Правилник о посебним ли к-?им додацима држав-
них службеник^; 

Правилник о укидању Пр-аз плешка о хигијенича-
рима предузећа; 

Правилник о вршењу феријѓзлне праксе ученика 
трговачких академија, 

У броју 24 од 17 јуна 191Ѕ године објављује: 
Решење о одобрењу осниваше и рздз „Култур-

ног друштву Босна г<г Херцеговина—Чехо словачка"; 
Решење о осгиз>2њ.у радничких техникума пр« 

Средњој 'техничкој школи у Тузли и Средњој тех-
ничкој никола у Бања Луци; 

Решење о одређивању посебних моржи за жита-
рице; 

Решење о палама по којима ће ситна земљорад-
нички газдинства и сељачке радне задруге <п!родав1а<ти 
своје пољопривредну производе; 

Упутство о мачину обр-ачушвања) разлика између 
среских и индивидуалних маржи. ' 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

437. Указ о проглашењу неких предузећа' за 
предузећа општедржавног знсгта-ја 777 

438. Уредба о трговинско! инспекцији — 777 

439. Уредба о здравствено^ {Надзору &ад жи-
вотним намирницамв — 778 

440. Прсвмлник о преносу мртваца 781 

441. Наредба о начину плаћања рачуна за ин-
вестиционе 1п здове који се изводе у соп-
ственој режији 783 

442. Наредба о прописиван^, издавању и 
наилаћмању лекова — — — 783 

443. Решење о одобрењу оснивања и рада 
Вшздухонловном савезу Југослвије 785 

444. Решење о снабдевању сезонских радника' 
у мртоој сезони — — — 786 

445. Решења'бр. IX о куповини кр-ечз по ве-
заним ценама — — 785 

Исправка Општих упутстава о организацији 
службе 31 заштиту и подизање народног 
здравља — — — — 785 

Исправка. Уредбе о израчунавању пуне цене 
коштања ^ мор ти з а к о н о м фонду, одре-
ђивању и расподели добити џ о фонду 
руководства државних -пољопривредних 
добара — — 785 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

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

ског штампаром предузећа, Београд 


