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799-
На »основу чл. 74, тач. 15 и тач. 6 Устава ФНРЈ, 

ai на предлог Пр ет седи ика Владе ФНРЈ, Президијум 
Народне скупштине Федеративне Народне Репуб-
лике Југослвије доноси 

У К А З 

O ОДРЕЂИВАЊУ САВЕЗНО-РЕПУБЛИКАНСКОГ 
КАРАКТЕРА МИНИСТАРСТВА ТЕШКЕ ИНДУСТРИ-

ЈЕ ВЛАДЕ ФНРЈ 

У циљу правилног и лакшег руковођења и пер-
опективног развитка целокупне тешке индустрије y 
Федеративној Народној Републици Југослава ји, а е 
обзиром ва потребу планског обухватање оне. делат-
ности тешке индустрије под управом републиканска 
министарстава индустрије, која им.а општедрмозвн« 
значај, Президијум Народне скупштине ФНРЈ, y вези 
са Указом од 8 јануара' 1948 .године, којим је обра-
зовано Министарство тешке индустрије Владе ФНРЈ , 
као опште-савезно министарство 

о д л у ч у ј е 
1) Министарство тешке индустрије Владе ФНРЈ 

постаде савезно-републиканско министарство. 
2) Вл|зда ФНРЈ y споразуму са владама народ-

них република извршиће овај указ. 
У. бр. 1511 

26 октобра 1948 године 
Беогрѕд 
Президијум Народне скупштине 

Федеративне Народне Републике Југослав«је 

За Секретара, 
Потпретседкик, 

Mtoiua Пијаде, е p. 
Претседник, 

др Иван Рибар. с. р. 

800. УЛ 
На основу чл. I Закона o овлашћењу Влади ФНРЈ 

за доношење уредаба по питањима из народне при-
вреде, на предлог Претседник Привредног савета 
Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

O ОСНИВАЊУ И НАДЛЕЖНОСТИ УПРАВЕ 
СЕРВИСА 

Члан I 

У саставу Министарства лаке индустрије ФНРЈ 
оснива се Управа сервиса са седиштем y Београду. 

Управа сервиса има за задатак да организује, ру-
ководи и координира радом сервиса y циљу бољег 
и рационалнијег снабдевања привредних предузећа 
савезног, републиканског, покрајинског и обласног 
значаја и Југословенске армије индустриским про-
изводима који се набављају и троше y малим коли-
чинама. 

» 
Члан 2 

Ради извршења својих задатака Управа сервиса 
врши нарочито ове послове: 

а) стара се да сервиси набављају, сортирају и 
држе на свом стоваришту резервне дедове индустри-
ских, рударских и других машина и алата и сав остали 
сервисни материјал ради продаје привредним преду-
зећима општедржавног, републиканског, покрајинског 
и обласног значаја y рејону за који су основани, као 
и предузећима и установама Југословенска армије; 

б) утврђује асортиман робе и минималне и мак-
сималне количине материјала које сервиси морају 
имати на« свјоим стовариштима, као и количине које 
сервиси могу продавати, водећи при томе рачуна o 
стварним потребама предузећа свог подручја наро-
чито y погледу продаје производа којима се теже 
снабдева; 

в) контролише производна предузећа да на сво-
јим залихама не држе количине сервисног материјала 
веће од оних које пропише Претседник Савезне план-
ске комисије као максималне; 

г) сакупља потребе сервиса y својој надлежности, 
пријављује их Савезној планској комисији и распо-
дељује на сервисе контингенте серијског материјала 
додељене од Савезне планске комисије; 

д) стара се да сервиси преузимају контингенте 
оног сервисног материјала који је додељен поједи-
ним предузећима из домаће производње или увоза, 
уколико ови прелазе нормативе залиха сервисног ма-
теријала код производних предузећа; 

ђ) на основу налога Претседник Привредног са-
вета Владе ФНРЈ даје упутства сервисима за преузи-
мање и расподелу сервисног материјала изнад коли-
чина предвиђених утврђеним нормативима o минимал-
ним количинама испоруке са фабричких стоваришта 
односно преко максималних предвиђених количина 
које сервиси могу издавати предузећима. / 

Члан 3 
Сервисе за одређене врсте производа или одре-

ђене послове y појединим савезним министарствима 
(комитетима) оснива Влада ФНРЈ на предлог надлеж. 
ног министра по прописима Основног закона o др-
жавним привредним предузећима. 

Сервиси основани од стране влада народних ре-
публика пословаће по принципима ове уредбе « по 
општим упутствима и директивама Управе сервиса 
донетим y смислу ове уредбе. ^ 
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Члан 4 
Министар лаке индустрије ФНРЈ одредиће која 

ће се предузећа иоштедржавног, републиканског, по-
крај ниског и обласног значаја, по правилу, снабде-
вати код одређеног сервиса. 

Члан 5 
Министар лаке индустрије ФНРЈ може да изузме 

поједине надлежност«, односно да ускрати поједина 
овлашћења Управе сервиса као административно-опе-
ративном руководиоцу сервиса, водећи рачуна o по-
себном карактеру сервиса. 

Члан 6 
Управа сервиса има свој посебан предрачун при-

хода и расхода који улази y састав предрачуна при-
хода и расхода Министарства лаке индустрије ФНРЈ. 

Наредбодавац за извршење предрачуна је дирек-
тор Управе сервиса. 

Члан 7 
Сервиси под административно-оперативним руко-

водством Управе сервиса плаћају допринос за покри-
ће њених трошкова, чију висину одређује Министар 
лаке индустрије ФНРЈ y "сагласности са ПретсеДником 
Привредног савета Владе ФНРЈ. 

Члан 8 
Управа сервиса надлежна је да води администра-

тивно-казнени поступак и изриче новчане казне до 
5.000.— динара, и то: 

1) за прекршаје које изврши директор сервиса, 
руководилац продавнице односно друго одговорно 
лице: 

а) ако не води ил« неправилно води евиденцију 
продате сервисне робе (сервисни картони); 

б) ако не предузме све потребне мере zi обезбе-
ђење сервисног материјала y одређеној количини и 
асортиману, нарочито y случају ако се његовом кри-
вицом смање залихе робе испод одређеног минимума; 

в) ако држи на залихама само сервисну робу која 
се y већим количинама тражи (курентну робу); 

г) ако са сервисног стоваришта продаје робу про-
тивно прописима или датим упутствима; 

д) ако се бави пословима који су супротни карак-
теру сервисног пословања. 

2) За прекршаје које изврше директори и други 
одговорни службеници предузећа која се снабдевају 
путем сервиса, ако y својим магацинима гомилају сер-
висни материјал који купују код сервисних .преду-
зећа преко редовних потреба свог предузећа. 

Члан 9 
Ближе прописе o организацији и раду Управе сер-

виса и сервиса прописаће Министар лаке индустрије 
ФНРЈ. 

Члан IO 
Ступањем на снагу ове уредбе престају важити 

одредбе Уредбе o продајним сервисима („Службени 
лист ФНРЈ" бр. 48/47). 

Члан l i 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

y „Службеном листу Федеративне Народне Републике 
Југослвије". 

22 октобра 1948 године 
Б е с т a д 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Привредног савета Владе ФНРЈ 

и Савезне планске комисије, 
Борис Кидрич, с. р. 

Субота, 30 октобар 1948 

801. 
На- основу члана I Закона o овлашћењу Влади: 

ФНРЈ за доношење уредаба no .питањима из народне 
привреде, ка предлог Претссдника Привредног саве^ 
та Владе ФНРЈ, Влада ФНРЈ доноси 

У Р Е Д Б У 

O УСТАНОВЉАВАЊУ НОВИХ ГРУПА ПОСЛОВА И 
ПЛАТНИХ РАЗРЕДА У ПОСТОЈЕЋИМ УРЕДБАМА 
O ПЛАТАМА РАДНИКА И УЧЕНИКА У ПРИВРЕДИ 
И O ОДРЕЂИВАЊУ СПЕЦИЈАЛНИХ ДОДАТАКА 

ЗА ОБАВЉАЊЕ НАРОЧИТИХ ПОСЛОВА 

Члан I 
Овлашћује се Министар рада ФНРЈ да; н)з пред-

лог надлежног члана Владе ФНРЈ, уста« отежава нове 
групе послова и платне разреде y постојећим уред-
бама o платама радника и ученика; y привреди. 

Члан 2 
Овлашћује се Претседник Привредног савета! 

Владе ФНРЈ да, на предлог надлежног члана! Владе 
ФНРЈ и Министра рада ФНРЈ, одређује плате за 
новоуетаиовљене групе послова и платне разреде по 
чл. I ове уредбе, a по потреби и специјалне додатке 
радницима и ученицима y привреди за обављање на-
рочитих послова. 

Члан 3 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван*ar 

y „Службеном листу Федеративне Народне Републи-
ке Југослав«^". 

22 октобра 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Ју гос лави је 
Јосип Броз-Тиго, с. р. 

Претседник Привредног савета Владе ФНРЈ,. 
Борис Кидрич, с. р. 

802. 

На основу става 2 члана 5 Уредбе o плат,ами 
радника и ученика y дрвној, медицинско], прехран-
бено j индустрији, индустрији коже, обуће и гуме, 
т е кс ти лно-о д е вио j, дуванској, папира, целулозе и 
дрвенине, стакла и хемиско] индустрији, y сагласно-
сти .са Министром рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

O РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ДРВНОЈ, МЕДИЦИИ-
СКОЈ ПРЕХРАНБЕН ОЈ ИНДУСТРИЈИ. ИНДУСТРИ-
ЈИ КОЖЕ, ОБУЋЕ И ГУМЕ, ТЕКСТИЛНО-ОДЕВНОЈ, 
ДУВАНСКОЈ ПАПИРА, ЦЕЛУЛОЗЕ И ДРВЕЊАЧЕ, 

СТАКЛА И ХЕМИСКО J ИНДУСТРИЈИ 
Члан I 

Послови y: дрвној, медицинско], прехранбено] 
индустрији, индустрији коже,, обуће и гуме, текстил« 
но-одевној, дуванској, папира, целулозе и дрвешаче, 
стакла и хемијској индустрији, према стручној 
опреми односио способности радника потребној з>а 
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њихово обављање, тежини, условима и одговорни-
о н , распоређују се y групе y смислу члана 5 поме-
нуте уредбе, на следећи начин: 

I. — ДРВНА ИНДУСТРИЈА 

I група 
Изношење" лакших отпадаш1 из радионица' и 

радничких одељења; пренос и износ полупрерађе-
BHiHia и готових производа (мање тежине) из радио-
ница и одељења и y кругу предузећа; вођење коња 
код вагонирања обловина и прерађевина робе код 
предузећа; зак амиш ње и от качив ање вагона прили-
ком извлачења обловине из воде; помоћни послови 
на малим кружним тестерама за праћење и кра јчено 
робе; маркирање рез ане-«грађ е; исправљане ашлавар-
ских ексера и кланфи; слагање окрајака и витлање 
кратке робе; чишћење стоваришта, уреда, радионица 
IH творничког круга; разношење воде за пиће; чу-
вање робе по стоваришта ма; од ношење б р у т еног 
'дрвета од кружних пилѕц слагање истог-y су ши они ци 
и достављање хобл строју; улагање и вађење плоча 
y пресе и *31Климативатор; истовар ле танц a на скла-
дишту; складиштење летви ца на колицима и превоз 
ка строј за сечење; ускладиштење дрвних плочи*; 
утовар дрвних плоча гари отпреми. 

И група 

Важење ексера и клзнфи из об ловина ; прено-
шење сплаварског материјала после извлачења обло-
виие из »оде; изношење и извожење отпадака из 
струтарске дворане; везивање, сортирање и изно-
шење амбалаже; помоћни послови код примања) 
грађе; помоћни послови на маказама* за натлетке, на 
сувим маказама, на малој фиг-машини, на слагању 
листова, на раз врс тае ању унутарњих и спољних ли-
стова1; ношење лепка, китовање плоча, припрема да-
сака за шиеле ; ношење дасака од сушаре фиг-ма-
шине до трачке пиле; разношење плоча'; помоћни 
послови на сортирању и слагању израђене робе y 
магацинима У фабрици пипер и панел плоча; ситни 
поправци код и т е р и панел плоча, слагање и пренос 
фурнира y сушиону и одвоз; помоћни послови код 
Обрађивања фурнира ш карам a; везивање летава y 
lenon ов е оа ' жицом, обављање послова на бу пили-
цама y творница^ ' галантерије; помоћни послови .код 
столарским стројева, слагаше и превожење обраће-
ног материјала; састављање и обрезивали дашчица 
за сандуке и помоћни послови код састављања сан-
дука; помоћни послови y моделстоларији; бушење 
мерила (цолштока), мишо и штакороловки на бор-
ашапшни; ручно окивање мерила; пребирање грубих 
модела за стругање; превоз грубих модела' коли-
цима односно бајонетима и улагање y су шиони цу ; 
отсецање рубова поклопаца на школским кутијама 
иа ексцентрично) преси; лепљење слика иа школ-
ским кутијама; закивање шарки и кључаоница на 
школским кутијама; чишћење држаља нел посебним 
стројевима за сушење; ручно окивање мерила; по-
с л у ж и в м е е лева,тора и трамепортера самлевеним ко-
мадићима одн, дрвним влакнима; послуживање строја 
при шара фину; преузимање и бројање робе и нако-
вањ« y сандуке и омоте; чишћење круга!, нивели-
сање и намештање коцки за витлове. 

Ili гр у п -
резање четврта1ча и фризера* цитлои апаратом; 

помоћни послови код брушења y пиланама; прихва-
тање и одлагање отпадака код цириху лара; витлање 
грађе (четинара); разношење резане грађе по сто-
варишту резаног материјала; помоћни послови при ' 
раскивано сплавова; спуштање и чување сплави; по-
моћни послови на сортирању резане грађе; пренос 

и превоз грађе за бурад са стоваришта y радионице; 
помоћни послови на аутоматским мЉаЗама, на родо-
вима, на великој фиг-мапшни на обрезиваху плоча, 
на класирани плоча и панела, на брусилици плоча, 
на крпљењу плоча и т р а ј н о ј пили y фабрикама 
шпер и панел плоча; р а д на маказама за »алатке; 
слагање спољних листова; раздвајање унутарњих ли-
стова; састављање кутњака и обруча' за столице и 
ручно бушење; довоз и истовар дрва код рмбежа y 
творница ма танина пуњење текућег екстракта, 
опрема ,и вргање, прање буради и сл.; брушење др-
вета на ручним бруеилицама папиром, пребрушавањс-
лака, в икса и сл.; помоћни послови код састављања 
покућства1; утовар и истовар готове робе y свим 
предузећима финалне производње и паркета, y ма-
гове и вагоне, фини радови на малом циркулару за 
мерида; обр ез ивање листића за мерила* на фином 
циркулару; помоћни послови y одељењу за боЈење 
мерила, фарбање, кита ње, сортирање и одметање; 
разврставање резаних модела; лакирање модела!; 
полирање модела; означавање одн, цртање са in-бл OV-
NOM; каггранизирање калупа'; паковање готових tcai-
лупа; израда жлебова за троугле на малим стол-
ним струготина; обрезивање делова за1 мерила на 
склапање mai малим кружним пилама; помоћни по-
слови y оделењу за бојење тј. сортирање, ки тов« ње, 
одношење и доношење, преношење полупроизвода 
од строја до строја, штанцовање плеханих предмета 
за израду глазбала на Р У Ч Н О Ј преси; штанцовање пле-
ханих предмета за израду глазбала на моторној екс-
центрично j преси; аутоматско стругање дрвених дуг-
мади за глазбала на галантеријском аутомату, овија-
ње жица и навијање опруга на строју за навијање 
жица; обрезивање татарских обручева ća унутрашње 
стране са специјалним резањем; полирање целулоида 
са молутним полирним стројем; полит ирање музич-
ких инстру меката; послужив ање хидраулична пресе 
y творници лееонита; обрезивања лесонитских плоча 
на строју за обрезивање; лепљење дрвених пета!; 
стројно брушење и полирање целулоидних и лаки-
раних подпетица; ручно брушење полнетана niai 
брусним паспим стројевима; нумерисањб, сортирање 
и паковање дрвених поднети ца y кутије; инпрегна-
ција дрвета: осигурање прагова противу пуцања оа 
тракастим гвожђем, шраф ом и е гвожђем, чишћење 
стубова од коре и дотеривање на машини за* чиш-
ћење; обављање послова код машине за* зарезивање 
(декслмашина); поста(вљање подлоге на стоваришту 

резане траће, прибављање потребног материјала и 
достава. 

IV група 
Помоћи/ послови на помоћним стројевима! и огг-

страњивању код тежег окрајченог и неокрајченог 
материјала као и остали радови на тежим и другим 
пословима; слагање грађе на в а р и е т е за пардон ице, 
увоз и извоз 'из парних комора; витлање окрајчене 
грађе тврдих лишчара; помоћни послови код сор-
тирања резане траће y оортир шупи или на стова-
ришту, однаишање. сортир|ање грађе и слагање y ва-
гсннете; дотуривање празних «и одвоз пуних вагон е та 
y и из пилане; истовар м слагање резане грађе y 
су [пивницама; резање отпадака по дужини пре вези-
вања y снопове; раскидање сплави; извлачење обло-
вине на Бајонетима; радови на паркетарским стро-
јевима и то: трапиоj пили, паркет греко j блвњалици, 
кра ј чари ци; везање резаних кладарки са обичним 
жељезом; помоћни послови код брушење као: чиш-
ћење тестере, мазање стројева и пом*агање код 
раз вођења зуби; ручно мазање туткалом y фурнир« 
пицама столарске производње, помоћни послови код 
туѓ ка дисања масива полица' и оквира као и ручно 
туткалисање фурнира y серијско.! производњи; обав, 
љање послова y појединим фазама рада y •ланчано) 
ручној преради и монтажи y творницама покућства;, 
галантер ије, четама и банана; радови на ваљкшстоЈ 
брусилици за чишћење .профила, округлине итд,; рад 
на бу шачици за вађење чворова; помоћни послови 
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«кла(Дишп81ра1-код" помоћног' материјала;.-на*ов«ње го* 
тове- • ребеч финални:; ПЈ., оду ка-»; i кио. и изрода е. IM; .ука 
за •mwoeaîbe; ње: ки ) и струење као и ири-

и.према а» емајлиран*;..паковање и сортирање готских 
(•оловака- -y;- кутије; .дужење дашчица за--оловке, затим 
у-ташнтерији и савијеном намештају;; помоћни по-
слови ма-фурнира* ом строју }! -'̂ У штали ци; руко-
вање • стројем за - слепљи ва ње • фурни1,оа; везивање 
фурнира- y свежњеве, паковање y оквире,- слагање y 
складишту, •- улагање на етел,аже за сушење y умет-
ао j •-•еушионмци; дом oh ин посл оки; на састављач и ма 
код сувих и мокрих: шпара; нем«,ten послови на гло-
дали ци, 'брус или ци као и лепљење блокова y твор-
•ницамопцшер -.и::шиел: плоч ;; снивање простих,- кров-
них > табли код;:израде .барска;- .састављање- (снивање) 

>•• једноставниX. сандучних делова; i:шивење сиркових 
метли за чишћење одела и просторија; прање длк ка. 
y- правдама, .рашчупаЕање. длака: «а- строју y четкзр-
ској индустрији; шарафинирање бадава; радови на 
•-превама y .• творим цама тањима, помоћно кување, код 
апарата за: крути екстракт; брушење модела; обре-
зивања .че-пова и струганих -модела;: бушење руна на 
моделима«; закивање модела; изра да лењира и мањих 
галантерјијских ; производа на полним "фрсз маши-
нама; .пресовање мерила и положница на полу ауто-
м ате ким, кружним пресама; л е п и њ е троуглова; ле-
пљење i-школских кутија; припремање дрвета за ме-
рила . и дрвну пашштерију на .дебел»нс«им • строје-
вима; бушење делова за мерила на • ек лив ање на 
строју за бушење; састављање - отирала, положних 
лењима, митолошки и.даски за прање; ручно ренди-
сање мерила, троуглова и положних лењ ира; расе-
цање- дрвета, иа потребне ширине: на малим кружним 

i пилама за :мање га данте p и јс ке производе; расецање 
летвица за троуглове на 'слепија ли им,-кружним пи-
лава; резање -дрвета, на тачне дужине, на двостра-
ни м-кружним; пилама; пререзивање дрвета за мерила 
и- дрвну1 гаранте p ију н-а- трси »им пилама; сређивање 
дрвета-за мерила, и дрвну галаите-рију -на1 лаким стро-
јевима за хоблање; рендета ње држаља, на ау то мату; 
подизање: и разрезивање дрвета на дужине 50 см на 

. кружној : пили y • теории цама дрвне вуне; брушење 
-дрвета y дрвну вуну. на посебним стројевима, в ar.; ње 
-дрвне вуне,:, лакирање y • бале и пресовање; и нд изи-
• дуални- стилски рад - х ар-м он и кара,- napis да бубњева и 
инструмента' са жицама; разрезивање сувих дасака 
и: плоча на. танке дашчице на тр ич напи пилама- y твор-
винима, инструмента; аутоматско обстр.угивање ги-
тарски* и других вратова на тешком копирном 
строју; послужи,вање стројева за сечење y творци-
цама лесонит a; послу жив ање млинова за млевење 
дрвних влакана y гзориицама десом-ита; превлачење 
и лакирање целулсидних потпетица; аутоматско ко-
пирање дрвених потпетица на копирани стројевима; 
и м п р е с и и ја - дрвета: рад нп електрично^ бу шид и ци 
за •оси гура вање прагова; руковање машином за љу-
штење стубова; истовар, из вагона угља и доношење 
до i парног котла; • утовар прерушених прагова са 
витла y ватонете или превозаљке; утовар импрегни-
саких вратова и стубова сз дизалицом. 

V група 

. дру t и помоћни гк слови код гатера; први по-
моћни - послови код цурихтера и „Тренбаисега" уз 
Г ате p до 32 цола; истовар сортирање и довоз склада 
y пилане; - утовар траће y вагоне и шлепове; руко-
вање ланчаном нилом за резање трупаца; витло®ање 
необрубљене грађе; отстранување код га тера до 
5 м3 y једном сату; обављање послова на строје-
вима- ра дил »ца<ма. y. производњи финалне продукције 
и. то: кружној пили 30—50 см, челној пили 30—50 см, 
разладицa,, .автоматскоj- то каренoj клупи, • строју за 
израду бродарског пода,, трајној пили до' 80 см, бла-
њалици, бушилицу ланчаној ду GH ли ни. малој трап-
ио); брус ил ини., ćut миј,-,лио j брусилица строју за . за-
бијање пазила/двострукој- кружној пили; стезање ка 

ру чаши столарским пресама за фурнир a ње ^полити-
ра,ње .серијског намештаја; послови моод -пендла и 
сто лио г штуцерзу финалној- продукцији; послови на 
строју за израду жлебова, аутомату за чишћење, 
•полирање и свршавање оловака, дашчица за црвене 
и беле боје за оловке y сушполицама; самостално 
квашење; помоћни послова! иа аутоматско] љушта-
лици и фурнира,ком ножу; послови ка великој глода-
лици за равнање фурнира; класификација шпер и 
панел; плоча; паковање и утовар готове робе (nr.iepi, 
панел плоча и паркета) у. вагоне; закивање табли 
код барака- у. даскама на неро и жљеб и ение ње ве-
зама; прерада длаке y сувом и мокром одељењу y 

' чистиот ци ч-четама и пистова; чешљање длаке на 
чешљу, мешање длака коњског и говећег pema на 

• стро ју,i : шишање: • и: полирање разних четкарских: про-
извода на стројевима' y : четкале кој: индустрији; ручно 
савијање i буради;: i послови на-бач,вареним стројевима 
и то: строју за утовар, строју за састављање..данаца, 
строју за сечење и савијање обруча, строју-за обру-
бљивање, глава, строју за савијање: пивских дужица, 
строју за унутарње бдањање банана; припрема свих 
врста .тапет арс кот. материјала, механички и ручно, и 
•остали помоћни послови y танетарској струци; разре-
дување- клада по дужини на трапиоj пили и твории-
цама модела; обрезивања парених клада y грубе 
моделе на тра јној пили; раз p е зи в ање стабала на 
кладе на попречним тра чи им и кружним пилама y 
творницша модела; резање заглав-ака на моделима; 
поправљање грубих модела на трач ним пилама; 
обрада дрвета за чизме и херкул ес моделе, хоблање, 
р е з а њ е , : остругивање, обрезивања, састављање и 
спајање дрвета;, претходно стругање- и «стругање мо-
дела, на копирним .стројевима; окивање творнички* 
модела;, стругање модела на, ко л у таим, пасмим бру-

• силним стројевима,; сређивање дрвета за мерила, ле-
ктире и троуглове на тешким хобл стројевима; ре-
зање школских кутија и галантер ије на високотур-
ним резарским стројевима; стругање разних ручки 
за школске потребе и гадантерију. на полуау то мат-
ен им прутовима; израда шумских мера; np н а з и -
вање дасака и плоча на ани ха ју ћим кружним пилама; 
ршрезивање резаног дрвета на потребну ширину на 
кружним пилама; чишћење школских кутија' и га-
лантер ије на па,сним брусним стројевима; чишћење 
лењ-кра и троуглова на мањим брусним стројевима'} 
бојење и пресликанана са шаблона нитролаком и 
прскање; фрезовање саставних делова на фрезу; 
ручно састављање, лепљење и коначно обликовање 
глазбала ил бл a i Бали ци; -превлачење хармоника са 
целулозом; разапињање коже на .обруче и истих 
на ободе: бубњева те намештање рубиих шрафова; 
паљење дебљих комада дрвета по ширини и дужини; 
састављање мехова за хармонике; фино обликовање 
или састављање rta кои ири« м стројевима y творни-
ц а a глазбало; бушење разних предмета (гитарекич 
вратова) дубље ње на стројевима за бушење; бла-
дање и паковање дасака и дашчица зд израду глаз-
бала; резање чланака дрвених потпетица на строју; 
дубљење потпетица на строју; резање разних др-
жаља за секире и чекиће на аутоматима за држаља; 
разрезивање дрвета иа трајним и кружним пилама; 
хобљање дрвета »a хобл стројевима, строју за: по-
равнање и деб,единки; и морети аци ја дрвета: истовар 
сирових прагова и стубова из вагона и витлање, ру-
ковање машином за зарезивање, затварање il отва-
рање операционог цилиндра; ручни утовар имирег-
нисгних прагова и стубова y в a го нете; истакање 
креозотнсг уља и растварање другог ап тие еп ти ка; 
руковање дизалицом за уто pap и мир ети исан ог мате-
ри!-ла vi држање строја y исправном стању; само-
стално шкартирана паркета; самостално с л е т у в а њ е 
y -производњи покућс i гм, i^vaopa, врата', спе иј сиот 
покућства, оловни и сандука; помоћни послови код 
састављања већих артикала y монтажном одељењу 
производње, покућства!, прозпрл и р^ата; ручно елеп-
љи&гње фурнира. лепљивим п поу гм: послови на 
преси за производњу Дрвне вуне, одн- .ање слепље-
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рих дашчица y производњи оловака; сортирање и 
Слагање готове робе y производњи покућства, ал 'in 
И пал актери је; наношење ул.ених боја y производњи, 
покућства, галантерија, оловака и метака ; ру ковање 
И рад са стројевима радилица.ма и то: Mia ло,м цирку-
дарном пилом 20—30 см. малом брус,илином те свим 
малим стројевима за поједине фазе рада y серис кој 
производњи покућства, алата, гал актери је, метака и 
оловака, строју за обрезивање дужица, строју за бла-
д а њ е стружи цз, строју за закивање обруча; по-
моћни послови код стројева; и то: цилиндерске бу-
шилице, цик лин машине, циркуларне пиле за парање, 
велике глодалице; послови на сувим и мокрим мака-
зама за фурнир е; улагање и слагање фурнира за 
природно и уметао сушење; шишање говеђих ре-
пова, сортирање и слагање четаерског материјала y 
бундове и сортирање сирка, y метлани; самостална 
израда метала од сиркове сламе; утовар -ri истовар 
бач зва y вагоне. 

• V! група 
Први помоћни послови код га тера и тркине лиле 

sa трупце; надзор над помоћним стројевима y пи-
лани капацитета резања до 50 м3 за 8 -сати; послови 
иа строју за прикрај чивање модру га, четвртака! и ле-
тава; т и л ет ов ги» е петрула, • четвртака и лет г ш лиш-
чар.а ; послови на гатеру (венецијаиеру)-; прирези вање 
гра',ђе након прецртувања; сортирање изрезане грађе 
четинара но квалитету и димензијава; слагање ре-
зане грађе y перионице и важење из парионнцз; по-
моћни послови код производње плина; о,кра j чивање 
понрупа; отстранување резане грађе за гал ер е са 
Учинком од преко 5 м3 на прецртавању и однашању; 
први помоћни радови иа кружној пили уз гатар од 
30 цола и на више; помоћни пословична лагеру до 
б мѕ резања иа сат; шкартира ње фриза по "Класама 
И димензијама;!- мерење резане грађе пре • витло-: 
вања; шмартирање готових паркета по «класама; са* 
вијање'дрвета! y сериско ј; производњи савијеног' на-
мештала,; кројење и спајање унутарњих фурнира; 
почетни стол ароми радови y свим фазама «рада сери-
оке производње y продукцији'! намештала; пословиr> 
Код преса за утискив;зње; седало и наслош^за сто-
лице, утискивање седала y оквире,' д »пот ов д а в а њ е -
столица;; yv производњи - сави јеног : намештала1;' специ« 
јално «фпљење^племонииих-фурнира; слагање мишелу v 
жљебићс«; олав8«а; : самостално слагање фурнира y 
trpeće y т е р а н и ам« покућства; политир ање' стилског 
ti бољег i измештања!-;- руковања стројевима и то: трач-
иом брусилицом. са помоћним столом; бубзи» -бруси* 
дицам,< -цапфшн ајдмашино м,ѓ цинема ш ино м;« машином ' 
sa стезање бач зва, в ертикално м - ба ч siapic ком рав« али • 
цом. сп е цијел ним- стројем за нарезивање варварских 
данаца; обру бл. звање и прикрај чивање шпер и панел 
плоча на кружним пилама;1 руковање дизалицом за 
извлачење клада и траће те држање строја y исправ-
ном стању; улагање и т е р и нанел плоча y врућу 
пресу те радови на пресовању владова« за панеле; 
Мешање и припремање лепила y творницама типер и 
/ПШел плоча; Слагање 'фурнирских трупаца' и изре-
зака y парне јаме као и вађење истих; ручно увла-
чење, смо ле ње метака, штампањем ручним и ауто-
матским стројевима и израда свих врсти ш е г а в а ; 
послови под капама y т в о риш цама танина и код суд-
фитерш'; помоћни послови при апаратима код мли-
tîoBta за танински прак и апарата нубилша; само-
стално руковање на варлопу и дробилици рибежу и 
млину y творници танина; кување дрвеног матери-
јала или лишћа y творници танина; помоћни послови 
y лабораторију му; шаржирање реторта; обрезивање 
саставних дашчица и летвица под различитим ступ-
ила има на. фином циркулар y ; прикр замивање грађе 
по дужини iia пендлу без одређивања квинтета«; 
обрубљившње дасака на ау том ате ком пирку лару.' на 
Лил аш ама четинара;, израда уметака на галант ери j -> 
Скии производим а > иа стол« пом • строју за резање; 

чишћење артикала нп бр уоп ом строју оз 2 ваљка; 
послужување хидрауличне пресе надзор и . управ-
љање; послужи,вање мешалице и кување смоле те 
облиКОБНОГ и дугорезног строја којим се обликују 
плоче лесонита; послуживање куваонице за цепке y 
т в opi 11 ш ам а лес он и т а. 

Vil група 
Рад на помоћним стројевима и искоришћава«:.е 

дрвета, на помоћним стројевима на пиланама са ка-
пацитетом од 50—К)0 м3 на- 8 сати; наслови на цир-
куларну на пиланама тврдих лиричара уз гатар од 
18—32 цола; сортирање трупаца под надзором; и м и -
тирање pio6e код отпреме под надзором, пос лави на 
цилин дергат еру ; сортирање трупаца четинара; бру-
шење пила; све врсте сточарских послова под руко-, 
водством предрадник y серијско j и по j е дин »чио j 
изради; самостално производ)ење свих врста дрвних 
галантеријских артикала; руковање стројевима ра-
д и л и ш т а и то: цитлин машином, цилиндричном бу-
шалицом, стол мид! гл од аш и цама,, великом травном- пи-
лом сз аутоматским помаком, великом циркуларно®!-
пилом са 90 см, четв«оространом блањалицом y свим 
гргин.ма дрвне индустрије, самостално руковање 
љуште њем фурнира на обичним љуш талац ам«; ру-
к ов ање трачицом пилом за прередив ање трупаца y 
творницаада фурнира-; самостално' руковање • фурнир-, 
ским ножем; пр ера ђин ање длаке y зборницама че-
тама и ки стое а; сви бачваре ки послови под руковод-
ство м предрадник а; «самостално руковање • бачвански м-' 
стројем за спољно блањање-и брушење бачве; тапе-
тарски радови на изради столица, мадрац», ролетни,; 
шивење сатова као и полагање истих; рад-и««надзора 
код p ет арти за« подбивање y тв осмицама- сухе' де сти-: 
лације; састављање сировина y постројењима дрвне 
жесте; дробљење угљена и мешање угљена y твар-
ницама брикета; кување тврдог танина; дестилација 
ацетон»; кување y творен цама брикета; израда j едно-
ставни х шаблона, j ©згрешиш и м«одела према! нацрту, 
разврставање на пендду са довршним пр и крајни ва-
њем грађе по квалитету и димензијава без пдоецрта-
вањо, сортир«ање тврде резане: грађе y сортира шуи,и i 
или на стоваришту те разврставање по [шаши те ту 
пре витловаља; шкартирана и мерење резане грађе 
код отпреме за једну врсту дрвета; самостално«руко-
вање резаним1 ̂ трупцима на трачној; пили»; самостални 
пас лави« ; на-;Ц ир к улару 'пз пиланама тврдих л иш чада 
уз тат ер од 36—52 цола; резање на гатеру , капаци-« 
тета до 5 м3 из I-«сат; самостално-руковање радомана 
парто j «и хи,др:ду личној; v пренем y теории ца ма- • шп ир «и« 
панел1 плоча; послови на брусачици i ca тр и«; ваљка; 
послужиаање генератора« и реторта; по ало ви код 
континуирвне .апаратуре, руковање апаратуром,- по-« 
тонском« анализом и вођењем евиденције на темељу 
ине грумен ата ; послови на дестилатору y постројењу 
за фо1р1малдехид и руковање са апаратуром и вакум 
сисал>кама; послови код дестилатора за« прераду ка-
трана и руковање котловима за депилаци ју ; послови 
на преси y творницама- брикета и код пећи; израда 
дрвене конструкције- клавира, посебно резонантног 
пода; намештање механике и струна на инструмен-
ти MI а ca жицама и удешавање; намештање ремења, 
спојница, шрафова и спајање оба дела са ме сдк; 
хоблање дрвета на четвоространом хоблстроју; cai-
мостални послови на техничким постројењима, им-
irpie инати ји, компресорима, вакум сисаљкама, ВортMo-
reti пу,м«пама« и вођење евиденције на темељу апа-
рата за мерење y импрегнацији дрвета. 

VIH група 
Прецртав а ње и означавање сортимента и квали-

тета на изрезано j роби за једну врсту дрвета«; само-
стални послови на аутоматску трачној пили за нео-
•крацчену и окрајчену робу те • шп алтов ање о к р е ч е н е 
робе «којој« «је потребна i поправка; ci зм ост а лио руко-
вање стројем 'за •брушење и стругање цитлиннмаши* 



Страна Јо02 — Број Уб С Л У Ж Б Е Н И Л И С I Субота, 30 октобар 1948 

»ом итер и гег «сл плота!; самостално састављање 
спољних фурнира за фини маме шта j ; самостално 
•извођење појединачиих столарских послова; само-
стално ток аре ње и,з девета nio нацрту за све TOK ар-
ене производе; самостално руковање љуштењем фур-
нира ни- аутоматско j љуштарици; самостални по-
слови код свих четка режи* ручних редова са позна-
вањем свих pia,дона на стројевима за нераду четама'; 
самостални бач Е T F C « и радови код ручне и стро јн е 
обраде; р' дови иа тапацирању покућства, једностав-
нијим д скорени ја,Mia отомана, полунес лошана, сто-
лица високог тапацирунга и сл.; кување код више-
степских Hicima'; ивана y творницама танина; jeiojHio-
ставаи ду боревски ридови; израда комплициран,их 
модела и .iea гр е ни ка према нацрту; израда свих Брст? 
шаблона Si.:; зупчанике и ком шпиц прани j е комаде; са-
мостално сортирање трупаца тврдих лишчара no 
врсти и квалитету према распонима тестера; резање 
на гагеру капацитета преко 5 м3 на I сат; самостални 
руиш нослови гп извлачењу обло® ин е из воде на 
балвани«! ту и стоваришту резаног материјала; са-
мостални столарски стручни радови нр е мз на,црту; 
самостално брушење шин. ножева, алата y дрвној 
индустрији; послови ma ир тг. њу - и постављању форм-
профи1/из код кориде барена; самостална специјална 
израда свих нетурских радова по узорку; послови 
«'a тапацира њу наслоњачи, канабету разних облика 
из темеља кгучева са- засебним јастуцима те пола-
'Пан.е гуме и линолсума rio поду; послови код дести-
лат е«: a, вођење колоне те вршење погонске анализе; 
руковање ретортама! и вишење евиденције y творни-
це .ша суве д е с т и л а т је дрвета; састављање оити,их 
металних делова механи нације инструмената>; израда, 
механике за клавир и монтирање листова; монти-
ране струни nia клавиру: поправљање и удешавање 
старих клетвиpia; удешавање и контрола гласова на 
столу за удешавање; удешавање клавирских жица 
са кључем. 

IX. група 

Шкартирана и коначно разврставање грађе за 
екопедЈицију Klao и мерење пре отпреме a o чему 
зависи квалитативна опрема грађе; разврставање 
тврде грађе по квалитету и дим е нанј ама на пендлу 
оз mip е цртав ањ ем и довршити продира јчивањ ем; са-
мостални рад иа фрезеру y стол арији при изради 
стилског намештаја: самостална израда свих врста 
ситног алата и ножева за све врсте стројева — ра-
дилица дрвне индустрије; руковање и надзор код 
концентрације, ренти ф и к ц и ј е и рафинације сировог 
ацетон» те самостални гадови y лабораторију му; 
самостални на јс лс жени ји дуборезачки радови no на-
црту; израда интарзија на намештају и лами ери јама; 
самостално прецртав,ање и овиси ивање сортимента 
и квалитета на изрезаној грађи након резања гатером 
са свестраним позне® a њем свих врста дрва и сорти -
м ин ата ; самостална израда стилског намештаја, са-
мостално кројење те израда најсложенијих столар-
ских радов'-:, самостална израда и састављање по-
друмских банана; самостални столарски послови са 
кожом, -пресела чеше зидова тапети ма свих врста, ши-
вење и постављање свих врста стилских декорација. 

X група 
Израда ка (.комплицирани ЈИХ модела и кутија за 

језгра трема нацрту иши оригиналу као што су бло-
кови за цилиндре, моторне главе, левком отпиени ци-
линдри и сл, 

U. — МЕДИЦИНСКА ПРОИЗВОДЊА 

I група 
Резање ампула троуглом турпијом и откидање 

врхова'; драње бота и балона дес тил ис аном водом 

пре и после употребе; прање и сортирање правних 
и пуних ,амнула ручно или полу аутоматско; прире-
ђиван^ картона и приреза, сечење y комадиће разне 
величине; сортирање празне амбалаже, правних ку-
тија, мањих сандука, боца и осталог и a имовног мате-
ријала; сигнирани етикета и омота иа етикети или 
кутији, откуцавање датума, контролног броја и сл.; 
помоћни послови код паковања таблета, Mialcrw, со-
луција, сунозиторија и осталих медицинских и вете-
ринарски X пр етар ата. 

Il група 
Обављање послова y бартер и олоши им кухињама, 

сторилизацији као и y хемијским и осталим лабора-
торијама као што су: ирање Y ТОПЛОЈ води цилин-
дера, боца, пипета, епрувета и разног лабораторија 
скот материјала, затварање боца и припрема за сте-
рилне-:,цију, чишћење про«»водних одељења где не 
постоји опиеност по здравље, одржавање чистоте, 
повремена дезинфекција са пажњом на лаборатори-
ски материјал, стакла и апарате; одржавање 'фа-
бричког круга и не погонских просторија, фабричког 
купатила; руковање електричном дизалицом; сорти-
рање и чишћење жлезда, одвајање једше BI; ci е 
жлезда од друге и чишћење истих од везивног 
ткива*; паковање таблета масти, солуција, сунозито-
рија гранула, ампула и осталих медицински* про-
извода y кутије или тубе од кортеш или метала; 
обично пуњење помоћу аутоматског или ношу"ауто-
мате ког апарата са пажњом ша гра ду 'ирање. 

ЈП група 
Зата јивање ампула еа, плам етиком ше лг ас a или 

дисупаса и штампање на машини назива препарата; 
паковање ф afp ма« е угони х производа где постоји 
опасност по здравље, стављање ампула y картонске 
кутије, додавање упутстава, затварање, лепљење 
етикета или бандерола; прање лаборатории јеки« по-
суда са не,инфицираш™ и неогровним матери јадом-
обављање послова ири продукцији препарата који 
својим ' саставом и иопаравањем могу штетити 
здрављу, на дестишционим апаратима, е кс тракто-
рима, мешању хлороформа, ет ера алкохола' и сл., по-
слови око узгоја екстернименталних животиња и' рад 
на припреми животиња за продукцију, чишћење ка-
веза- и просторија,, храњење животиња', одвајање 
гравидних женки, припремање коња за вађење крви 
и убризгава«*; обављање послова y хладњачи као: 
сортирање жлезда', надгледање полу фабри« ат a, па-
жљиво чишћење, примање, смештање и издавање 
сировина; чишћење погона где постоји опасност по 
здравље, казана и апарата где се налазе отровне 
материје; прање радничких одела и лабораторијо«их 
мантила; прање боца и балона дости лис аном водом 
и обичном водом; 'помоћни послови y складан!ту го-
тове робе и материјала, пренос готове робе из по-
гона y складиште, доеше таковим- материјала и си-
ровина из складишта y радионице; помоћни послови 
y мапатину сировина и хемикалија које нису штетне 
по здравље као претакање, мерење, сортирање итд.; 
пуњење и затварање туба аутоматско или полу ау-
томатско. 

IV група 

Затварање боца са е иру пи,ма, спремање завора 
и затварање боца; растакање сирупа; преглед ам-
пула, микроаконска контрола чистоће ампула; сте-
рилно пуњење и затварање ампула y боксу под 
асептичним условима; помоћни послови из) изради 
галенских препарата, код израде масти, сувади то-
ри ја, раствора за ампуле, екстракт», тинктура, соли, 
сирупа итд.; обављање послова на изради таблета, 
отопина и дрога; нега серум животиња, одржавање. 
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храњење и чишћење штала, испитивање патогенитета 
различитих слојева заразних клица;; неговање отров-
них змија; храњење, чишћење извеза il одржавање; 
помоћни послови на производњи серума и вакцина, 
помагање код испирања подлога, вакцина, »»акти-
вације, рад са живим бактеријана; помоћни послови 
•y терапеутској органској производњи као чишћење 
•меса, жлезда, млевење, рад y појединим фазама y 
'продукцији; сакупљање злезда, вађење на кланици 
е пеци јалних жлезда за продукцију; руковање запа-
љивим, отровним и јетким материјама, преношење 

• Лих материја; пуњење етера при паркови и хлоро-
форм a; вађење жлезда из закланих животиња, сор-
тирање, млевење и смештање y леденице; прањ*е по-
буда лабораторијских са инфицираш™ или отровани 
'материјал ом; нега, исхрана' и вагање лаб оратори j-
0К1ИХ животиња y експерименту где постоји опасност 
по здравље, y случају испитивања заразног или 
отровног материјала на тим животињама. 

V група 

Помоћни послови y органској и анорганској 
синтетекој производњи као: руковање, растакање за-
паљивих, отровних и јетких сировина y погону; 
обављање пос лог. a y органској и аморганској сик-
тетској производњи као: рад »a дестилацији ота« 
пања, филтрирана, центрифугирању, ректификацији, 
уигравању, екстракцији и обради екстракта , вакум 
дестилација кристализацији y индустриском размеру; 
помоћни послови y продукцији, хормоналниX пре-
парата који нису штетни по здравље као, одвајање 
појединих делова жлезда cia сложеном грађом, при-
премање отопина за дестилацију, екетракцију, пре-
совање, центриф утирање, сушење итд.; ампутирање 
и размер,авање супстанца до једног мг и под наро-
читим условима; транспорт сировина, полуфабри-
ката. готових производа, кабастог материјала за 
енергетску производњу џ остале тешке и кабасте 
робе; чување компресора код постројења за хла-
ђење. 

VI група 
Послови y органској и анорганској синтетско] 

производњи и то СА амонијаком, ČOHOM киселином, 
сумгаорводоником, халогеним:?, .сумпордиоксидом и У 
производњи инсулина; послови y органској и анор-
ганокој синтетско] производњи као сталан рад са 
арсеном, алкалоидима, никотином и сл. развијање 
нитрозних плинови, израда живиних препарата, хло-
р аци ја, сулф армирање, помоћни послови y продукцији 
и код руковања са отровним супетанцама као: адре-
налин, дијанов одоли чи a киселина, увођење.• сумпор 
•диоксида y водени и алкохолни раствор, њихово 
мешање код фабрикана је адреналина и понтона, 
растварање цијанида .и мешање; помоћни послови 
на живим клицама и инфицира ним материјалон, спи-
рање клица са подлога за вакцине где су сеј ане 
клице. 

Vil група 
f Обављање послова код стерилна ациј е и ла,бора> 
Туријског материјала за ст с р б и з а ц и ј у ; припремање 
раствора за ампуле, припрема MISIĆ™, масе за супози-

; тори је и мелеме, одмеравање лекова растварање, 
'филтрација и сл.; стерилизација пуних ампула-; та-

' бл старање и дражирање, одмеравање састојака, при-
премање масе, руковање таблет машином; произ-
водња галенских препарата (приправака), приређи-
ван^ е к с т р а к т а , тинктура, масти, сирупа, супозито-
рија, уигравање, дестилација отапања, филтрација 
и сл., вађење змијског отрова; стерилизација инф ек -
ц ко злог материјала, стављање y ст ери ли за тор, прање 
са киселинама; самостални послови y производњи 

хормонални;.; препарата који нису штетни по 
здравље, дестилисање, екстракција^ филтрирање, су-
шење, сапонцфикација итд.; обављање послова y 
органској и fiHopraaicKoj синтетско] производњи, кон-
трола реакције и процеса као и надзор над више 
једноставних операција y индустриско^ размеру; 
помоћни послови y производњи ција ново-до ничие ки-
селине, ' дестилација цијановодоника, пуњење кан-
тица. прегледање кантица, летовање и др.; одржа-
вање погона, монтирање нових постројења, оп,савка 
старих, уклањање техничких недостатак a из инста-
лацијама. 

VIH група 
Израда сирупа и солуција, батање лекова, ку-

вање сирупа, филтрирање, обављање послова y ор-
папској и »»органској ' синтетско j производњи, кон-
трола реакције и процеса као и надзор кад више 
једноставних операција, рад са амонијаком, ČOHOM 
киселином, Е y MI шор® O донико M , халогеним«, сумпор-
диоксидом, производња инсулина; обављање послова 
y органској и aHiopnaiHCKoj синтетско j производњи и 
контрола реакције и процеса као и надзор' над више 
цедноставниX операција, сталан рад са арсеном, алка-
ло и дим a, никотином и сл. развијање митровим х пли-
нов a, израда живкиних препарата, хлокација, суд фо-
лира ње y индустриоким размерама; обављање по-
слова на продукцији серума и »акцииa са заразним 
материјалон и живим клицама; самостални noie лови 
y производњи органотерапеутских препарата штет« 
них по здравље и са инфективан им м(ат вриј алом, де-
C тила ција, екстракција, филтрирање етера, хлоро-
форма, аце тона, алкохола', тр и о ометана, диклоре-
тана итд. 

IX група 
Самостални стручни рад при руковођењу фил-

трацијом и дестилацијом (у склопу производа Једног 
сложеног) или више jедноставних производа. 

III. — ПРЕХРАНБЕНА ИНДУСТРИЈА 

a) производња шећера 
I група 

Скупљање отпадака шећера y рафинерији; до-
давање хартија и поклопаца; доношење воде радни-
цима на истовару репе; одржавање чистоће y кругу; 
чување пружних прелаза. 

II група 
Надзор над радом хponoć ваге; избирање и .одвоз 

отпадака из репере; прање ножева за резалице репе; 
грејање и потапање дифузера; . обављање послове! 
на кацана за одмеравање дифузног сока; рад иа 
прочишћавању дифузног сока; додавање креча y са-
турације; пребацивање, планирање и убацивање си-
рових резанаца; обављање, послова' и надзор над 
транспортери ма сирових и прееованих резанаца!; га-
шење креча за чишћење отпадних вода и контрола 
квалитета; мерење температуре, контрола излазних 
гасова y сушари, надзор p е гис трују Них инструме-
ната; надзор над хрокоЕ вагом y сушари резанаца; 
руковање вибратором за. кристал; додавање пуних 
дашчица са шећером, доношење празних и њихово 
слагање y в атон ет е; рад на псилос прееама за ше-
ћерне штангле; разређивање сировог шећера сиру-
пом; додавање и манипулација са активним угљем; 
рад и надзор над пумпама за сирупе и клере; руко-
вање ша ши епов и ма и транспорт ер им a y рафинери ји 
изван подрума; затварање врећа пуних кристала; за-
тварање врећа пуних прахом; додавање и доношење 
материјала за сандуке; одношење готових празних 
сандука; оправка старих сандука1; парирање правних 
сандука y рафинерији; отпремање сандука и врећа 
y магацину транспортерот; рад на машини за ши-
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веље кутија а 5 кгр.; паковање кутија и лепљење; 
скидање са тезге и слагање пуних кутија; е иг ширење 
сандука!' и врећа1; доношење воде на центрифуге за 
раф ина,цију; издавање мазива; помоћни послови y 
лаб оратори јуму, доношење пробе; поправка фил-
тера марама (ручно); одржавање чистоће y фабрици 
и .осталим деловима погона; одржавање чистоће y 
радничким становима и на степеништу; помоћни по-
слови y амбуланти; одржавање чистоће купатила; 
рад код кесон a за мел асу; рад код сита водо црпи е 
станице. 

Ili група 
Рад на уређајима-, за хватање камена и страних 

предмета, рад на ретком колу; руковање машином 
за прање репе; рад на p е зали ци репе по упутимо1; 
пуњење и пражњење дифузера; рад alat малакаерима; 
рад и надзор над прес ама за' сирови резанаца, са-

т у р н а a ње иа II и III са тур аци ји; рад и надзор над 
(•шнеком за муљ; отварање и прање филтера,; одвоз 

сатурационог муља; прање фидтерних марама ; по-
правка филтерима марама машином; рад на филте-
рима I и III клер е и сирупа; превоз в атон ета са ше-
ћерним штанглама; рад nia1 машини за1 сечење коцки 
(улагање и паковање); до,нашање и одношење пуних 
и празних гвоздених сандука; паковање коцки из 
гвоздених y дрвене сандуке; скидање пуних сандука 
са тезге и слагање; закивање сандука и везивање 
жицом; помагање при мерењу сандука са коцкама; 
пуњење врећа1 кристалом; стресање врећа; в ar ање 
кутија a 5 кгр; варање шећера y праху, варање ме-
ласе; превоз шећера ручани колицима y маг ацин; 
пуштање шећеровина из хладњаче y корита изнад 
центрифуга; рад код вакум апарата (помоћник 
кувара); пуштање шећеровине из вакум апарата; рад 
на тресалицама и шнековима испод центрифуге (у 
подруму); рад на . карама за хлађење шећеровине; 
рад y млину за прах; довоз кречног камена; довоз 
кокса; туцање кречног камена, одвоз остатака! по 
гашењу креча и рад на јами за гашење креча; ва-
гање камена, кокса и креча; рад на уређајима за 
транспорт сухих резанаца лупањем; одржавање бала 

. 'сувих резанаца, слагање и сечење жице за бале; 
$ад y локалу за напајање котлова; убацивање угља 
y транспортер код ко гл овен це и туцање; чишћење 
и омекшавање воде за напајање; прање радничког 
рубља,; одржавање чистоће y клозетима; убацивање 
сирових (издужених) резанаца y транспортер, рад 
на мосту напољу; пуњење кречне пећи под лакшим 
хигијенским условима:; гашење креча под лакшим 
хигијенски»« условима; mp a жње ње кречне пећи под 
лакшим хигијенским условима; цеђење кречног мле-
ка под Лакшим хигијене,ким условима; рад и надзор' 
над пумпама y машинској сали на водоцрпној ста-
ници. 

IV група 
Рад на каналима, за', репу и рад са шмрком за 

плављење репе; оштрење ножева за реине резалице; 
пражњење дифузера) помоћу врата1 (у каналу); чи-
шћење огревана, за1 сокове; сатурисање на' I сатура-
Ц|ији; рад на растваране и кувању клера и сирупа; 

"Обављање послова и надзор над филтерима за клер е,, 
густи сок и остале сокове; рад на центрифуге ма за 
Средњи производ; рад на центрифугама за задњи 
производ; рад на центри фугама sa1 рафинаду; Бата-
ње сандука са коцкама; вагање врећа' са кристалом; 
ручно слагање шећера' y магацин; руковање помоћ-
ним транспортерима y магацину шећера'; утовар и 
истовар шећера; пуњење кречне пећи под тежим хи-
гијене ким условима; цеђење кречног млекце под те-
жим хигијеноким условима; гашење креча под те-
ЖЅИМ хити j епским условима; разграна ње (планирање) 
сувих резанаца y магацину и надзор; пуњење врећа 
сувим резанцима; рад Hat хидрауличен ој. преси за пре-

совање сувих резанаца; рад на хидраулично] пумпи 
за пресовање сувих резанаца и надзор y одељењу( 
за смештај бала; утовар и истовар сувих резанаца;I 
напајање парних котлета,; довоз угља', вагонскима» 
до котловнмце и сушаре; варање угља y котловнициј 
и сушари; набацивање угља y кошеве; превоз шљаке, 
и планирање на дворишту; рад на ме LH алипи и дро- ! 
билици за угаљ; утовар и истовар угља1; мазање ма-1 

шина, мотора и .трансмисија,; варање на коликој »• 
вагонској, ваги; утовар в »гонет a са репом за1 призме,' 
истовар и остали радови y вези са' тим; м атинула-' ' 
ција око пуњења и пражњења цистерни са мелосом;' 
утовар и истовар вагонских количина, разних c«|pot 
вина', готових продуката и погонског материјала!. 

V група 
Рад и надзор над каналима за репу; рад на -Ди-

фузним батеријама (дифудант под надзором); оба-
вљање послова и надзор y реп ари; отварање пресе 
за муљ, чишћење и мешање ф и л т е р ш х марама:; ру-
ковање оти зрном станицом (отпаривач под надзо-
ром); руковање и надзор лебл »нк конденз ацијом; 
обављање послова, прегледања' цевних водова; рад 
на центрифугама за кристал; помагање при рукова-
њу кречаном; ручно ложење пећи у, сушарама; по-
магање при ложењу y котловници; чишћење цеви y 

• кот ложници ; извоз шљаке од е »гор е лог угља из по-
друма котловница и сушара; утов sip и истовар репе; 
помагање при макишу даци ји y сушари; руковање 
апаратом за кување шећера под надзором са позна-
вањем једне врсте кувања; руковање електричном 
ди з a ли цом ( гр »нико м ).. 

Vil група 

Рад на „Елфа" уређају за' истовару репе из ка-
напа; рад на дифузним батеријама; руковање $уљ,-
ним гцресама; руковање отпарном станицом; обав-
љање послова и надзор y одељењу центрифуга; 
обављање послова и надзор' y коцкари; обављање 
послова1 и надзор над турбинама парних (погонских) 
машина; обављање послова на сушењу резанаца; 
надзор над радом кречане; ложење фербсн ги; ошац 
котлова; 

Vil група 
Руковање дифузним батеријом са познавањем 

Свих уређаја y вези са истим; руковање отпремном 
станицом оа познавањем свих уређаја y вези е тим; 
руковање свеукупном фил траци јом ; руковање апа-
ратом за кување шећера са познавањем једне врсте 
кувања и дужом праксом. 

Vili група 
Руковање и надзор над машинама за резање ре-

пе; руковање апаратима за кување шећера самостал-
но, са познавањем свих врста кувања; руковање и 
надзор y сушари резанаца. 

IX група 
Руковање вакум апаратом за кување шећера са-

мостално, са познавањем свих врста продуката и рада 
свих осталих станица y вези оа центрифутирањем и 
кувањем шећера; обављање радова надзора сушаре 
Са познавањем свих уређаја y вези е тим. 

б) индустрија пива: 
I група 

Чишћење дворишта'; чишћење производних оде* 
љења; припремање и чишћење гвоздених пепова; no«: 
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лрћни наслови y лаборатории уму; улагање плутеиих 
уложака y крунске запушене. 

Il група 
Ручно прање и крпљење врећа; испаљивање флаг 

ша; прање флаша полуаутематски; слагање флаша 
y сандуке; прање флаша аутоматом; чишћење канала 
и клозета; чишћење и прање-канти. 

lil група 
Прање и кречење клијаре; пуњење флаша једно-

ставно машином за пуњењењ; вађење леда из генера-
тора; довоз и одвоз пуних и празних сандука; пре-
нос и слагање y мага цину материјала; транспорте -
»ање слада и јечма помоћу ваздуха; довоз угља до 
ложишта; пречишћ звање и класирање јечма; ПР ©ЧИ-
ЈИ ћавање слада од клица; вађење и издавање леда 
из хладњака; полу ау тематско пуњење флаша!; уба-
цивање јечма y кош и манипулација са јечмом; 
пржење слада и карамела. 

IV груша 
Прање празних буради под надзором; обављање 

послова У вриском подруму и рад на пр ес ам a за 
филтрирање (под надзором); слагање и отпрема бу-
ради; руковање штанцном за -израду крунских за-
пушача; млевење слада и кукуруза н а једноставним 
постројењима; контрола и преглед опраних флаша; 
пастеризација флаша са пив,ом; подмазивање мото-
ра, машина и трансмисија!; чишћење котлова y вари-
оници и помагање кувару; ложење парних котлова 
под надзором; превожење шљаке од сагорелог угља 
и планирање на дворишту; ручно затварање боца; 
утовар и истовар вагонских количина разних сиро-
вина, готових производа и погонског материјала; 
чишћење ложишта и извоз шљаке од сагоре лог угља. 

V група 
Утовар ,и истовар пуних буради са пивом и пре-

воз; рад на апарату за смолисање буради; млевење 
слада на сложеним постројењима; преглед и сорти-
рање буради; ,извожење пепела од сагорелог угља 
(шљака из подрума); израда леда; рад на апарату 
за отакање пива y бурад; кување и пресовање масе 
за филтрирање пива. 

VI група 
Рад »a сладу и клизању јечма,; рад н а сладу и 

сушењу слада са ложењем пећи; варење пива под 
надзором; послови на врењу пива под надзором; по-
д р у м с к и послови под надзором; руковање машином 
за пуњење и затварање флаша код сложених по-
стројења на алуминиумшим аутоматима; кување слад-
них* екстраката; ложење парног котла под надзором. 

Vil група а 

Рад на апаратима за кување пива; рад на врењу 
пива; рад на одржавању пива. 

Vili група 
Самостално кување пива са, познавањем целог 

процеса1 производње пива; подрум ap ски послови ca по-
фна©:њем целог процеса производње пива; вркоми-
чарски послови са познавањем целог процеса, про-
изводње пива; пиварско слад ароми послови са позна-
вањем свих фаза производње слада. 

Б) индустрија шпиРита 
I група 

Одржавање чистоће y дворишту и фабрици; по-
моћни Послови y одељењу врења!; помоћни послови 
y лабораторији. 

И група 
Валање ме дасе; блом,бирање ваљала (челичних 

боца за угљену киселину); доношење материја a« за 
фабриканту; разни послови y дворишту. 

Ili група 
Истовар, пуњење и ускладиштење меласа; чи-

шћење и o макни am,ње воде за напајање кот,олова-; 
довоз угља y кот лови ицу ручно и в ar ап. е истог; рад 
на машини за прање репе и кромпира и надзор над 
транспорт ером; чишћење и квашење-намашње јечма; 
пуњење буради y магацину шпирита и денатуриеање 
шп ирига; пуњење потапше и соде У бурад и Батање; 
чув, ање пумпи y фабрици на во доцртани станицама. 

IV група 
Послови код пећи за спаљивање иибре; излужи-

вање шећерне репе; парење кукуруза и кромпира; 
клађење јечма; ошећеравање (комљење) кукуруза и 
кромпира; пуњење ваљака угљеном киселином и Ба-
тање ; испитивање ваља ка за угљену киселину на 
притисак; руковање млином за печену џибу; обав-
љање послова на стапању шећерне џибре; послови 
око укува® ања и криста лиз аци је поташ е и соде; по-
слови око сепарације кристала; послови око пећи 
за калцинацију пота,ше и соде; послови на мж/Ну за) 
поганцу и соду; утовар и истовар вагонских коли-
чина разних сировина, готових производа и погон-
ског материјала; помоћно ложење парних котлови; 
извоз шљаке из подрума «отровнице. 

V група 
Послови на е еп ара горим a за квасац; послови на 

QTinapiHoj станици за џибру; припреме за утовар 
(ломљење) и утовар печене џибре. 

VI група 
Руковање дестил ацианим апаратом за сирови 

ш пир ит. 

Vil група 
Руковање укомљавањем и врење,м; руковање пе-

ћима за спаљивање џибре; руковање порно дичним 
деетилационим апаратом за рафинирана шпирита; 
руковање апаратом за испитивање вентила на ваљ-
цима за угљену киселину. 

Vili груп» 
Самостално руковање дестилационим апаратом 

за добијање раф,имаде директно из превреле комине 
или кон тину елним апаратом за- рафннирање; рукова-
ње компресором за производњу угљене киселине. 

г) индустрија квасца: 
I група 

Одржавање чистоће y дворишту; брикетирање 
сандука за квасац; вршење помоћних послова y ла-* 
бораторији (доношење проба) и прање судова'; чи*-
шћење и прање фабрике 
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Il група 
•Прсно: помоћног материјала за фабрика цију; са-

стављање, оправка и чишћење сандука за квасац; 
'ручно крпљење филтер мараша); помоћни послови У 
приручном магацину квасца"; рад код кесон« за не-
ласу или пријем меласе, помоћни послови y амбу-
ланти ; припремање хранљивих соли и рад на' чистој 
култури и помагање при. кувању меласе. 

Ili група 
Приређиван* (мешање) и формирање квасца; ла-

ков, ање квасца y сандуке; везивање жицом и пренос 
пуних сандука y леда ру; довоз угља до котловнице 
(ручио) и вагање истог; чишћење и омекшавање во-
де sa напајање котлова; припрема! и кување меласе; 
припрема екстракта сл пд,них клица. 

IV група 
Помоћно ложење парног котла; извоз шљаке из 

пе; мру VJ a котловнице; утовар и истовар ва,понеких 
количина равних сировина; готових производа! и по-
гонског материјала; рад на преси за квасац, пуњење 
y бачве и пренос y ледару. 

V група 
Разложување матичног и продајног квасца 

(врење). 

VI група 
Рад на сепар,а1торима за. квасац. 

д) индустрија биљних уља: 
I груша 

Одржавање чистоће y фабричком кругу; мани-
пулација правним врећама (еиспирање, броење и сл.); 
машинско испр.ашивање врећа; доношење пробе y 
лабораторији. 

II група 
Зашивање пуних врећа; слагање и манипулација 

празним банкама; ручно крпљење врећа.; ручно 
крпљење филтер марама; додава ib е семена 'y тран-
спортер; сиги ир ање бача©з>, одржавање чистоће y 
производи им одељењима, магацинима и радничким 
становима. 

Ili група 
Р.:д на млину за с а ш у или семе (под надзором); 

ра.д иа хватању сачме; .обављање помоћних послова 
y чисти;:пицама; обављање немоћних послова код 
центрифуге; рад на чишћењу филтер преса'; прево-
жење погача и љуски; импрегнирање и прање ба-
чева; манипулација пуним бачвама; пуњење бачава 
уљем; радови y магацину техничког материјала; ра-
дови код преса; припремање соде и остали помоћни 
радови y рафинерији; довоз угља до ложионице; 
машинско крпљење врећа.; машинско крпљење и ши-
вење филтер марама; прање филтер марама; извоз 
шљаке из подрума; варање и издавање сачме y малим 
количинама. 

IV трупа 
Радови y магацину семена:, доп ата ње и превр-

тање семена; обављање шалова кушња (маше кисе-
лине или кување масне киселине под надзором; .ра-
дови код одржавања вакум пумпи ; мазање машина, 

мотора и трансмисија; утовар и истовар вагонских 
кол ич ино разних сировина, готових производа и по--
гонског материјала; ложење парних котлова тод над-
зором; ручно ложење y сушари; руковање чишћењем 
семена; помагање при руковању y пр ес дони; руко-
вање цектрифугСм за* уље. 

V група 
Руковање љуштилицом за семе; пражњење 

екстрактера; руковање сушаром сачме или семена; 
руковање љушћењем и чишћењем y млиновима ул.a. 

VI група 
Самостални рад на пр ес ам a за пресовање уља-

рица; пуњење ек е трактора и надзор над доњим вен-
тилима y екстракција; самостално обављање послова 
на 'апарату за неутрализацију; обављање послова' на 
бељењу или дезодори зарији уља; обављање послова 
руководиоца одељења масне киселине или кување 
маже киселине и ложење прегрејана; обављање по-
слова помоћника y екстракција 

VH група 
Руковање пословима! y пресаони; руковање по-

словима y екстрактом; руковање пословима! y рафи-
нерији. 

ђ) индустрија чоколада и бонбона: 
I група 

Пуњење лименки бомбонама; паковање кандита 
и карамела y картонске кутије; ручно паковање де-
зерт бонбона (отворено); паковање чоколаде y кар-
тонске кутије; раздвајање карамела; припрема ста-
ниол^ и папира; доношење и одношење кареа; при-
премање кутија; лепљење виш ета на кутије; сорти-
рање и чишћење сировог какао зрна; однос и докос 
празних врећа; помоћно прављење папирне вуне; 
одржавање чистоће y фабричком кругу; чишћење 
•и прање калупа; истресање формованог дезерта; ста-
ниол ир ање дезерт бонбона; залагање и етикетира,ње 
чоколадних табли машинско и ручно; одржавање чи-
стоће произ.водних одељења. 

Il група 
T еми ер ир ање форми за чоколаду иг осталих фор-

ми; припремање сировина, Батање сировина и готове 
робе; израда чоколадних љуски; затварање чоколад-
них љуски y формама; моделирање y пудеру; моде-
лирање нугата, марципана и ел.; ређање и скидање 
корпуса! на ту нк машини; рад на ситу изнад штела -
код пластик машине; кандиране односно аранжирање 
др опеа, желе-а и осталих корпуса (бонбона); сечење 
и паковање ратлука; заматање карамела машинско 
и ручно; састављање сандука.; помагање при изради 
нугат дезерта; -помагање при темперирању; помоћни 
радови код израде фонтана, желе-,а и осталих кор-
пуса; рад y пудер-оДељењу (припремање и пражње-
ње каре-a те важење корпуса); машинско изливање 
фондан корпуса; паковање и ун раша в ање. бонбони е-
ра; радови y кар тонажа ма. при фабрикама чоколаде 
(кројење, везивање кутија и сл.). 

Ili група 
Рад y магацину, одвајање робе, паковање y сан-

дуке, закивање и остало; рад на млину-за шећер; рад 
Ha млину за какао зрна y какао маси; грејање, боја-
дисање и ароматизација, те темигрирање фондан Mai-
ce; ручно преливање корпуса; машинско заматање 
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дез epira1; машинско ваљање и сечење карамела; рад 
На дроби лици (брех машини) ир ж онда какао зрна; 
машинско темперирање чоколаде; одмеравање и фор-
мовање чоколаде машинско, те рад на столу за гре-
шење; рад y хладњачи или код апарата за хлађење 
^стезање чоколаде); прање радничког одела; доно-
шење угља-; ручно одмеравање чоколаде на вапи; 
рад y хладњачи или код апарата' за хлађење ири 
1-емператури испод 0° C ; помоћ код кувања y парним 
казанима (из труне V); пржење макао зрна' под над-
зором, 

IV груша 

Мешање кандид масе; изливање, писање ручно 
фондан и желе корпуса; хлађење, бојење, аромати-
зирани, гњечење и белење бонбонске масе машином; 
ваљање и сечење карамела ручно; ручно теми грија-
ње чоколаде иа* столу; кување кандид масе; кушње 
карам ел масе; еви радови на меља® и какао погача и 
какао праха1; руковање затварањем чоколадних љу-
ски; руковање машином за коншир ње чоколаде; из-
рада марципана и нугата; утовар и истовар вагон-
ских количина разних производа сировина и погон-
ског материјала. 

V r p r п > 
Кување шећера из сир уна У парним казанима или 

вакум апарату, кување ратлука сз< машинском меша-
вином и остала кувања y парним казанима, или мз 
отвореној ватри; хлађење, боЈење, a ромати з1ир ање, 
гњечење, бојадисање (извлачење бонбонске масе) 
ручно; рад на дропс и фуро кјод машине за фор-
мљење; састављање и мешање чоколадне масе y ме-
лаи« ер има; млевење чоколадне масе преко ваљана; 
кување ратлука оа ручним мешањем. 

VI група 
Рад на какао бутер преси; израда, драже дезерта 

(руковање); самостални руководилац машином за пре-
$даан>е корпуса чоколадом; пржење какао зрна, са-
мостални руководилац пржионе. 

VH група'. 
Самостална рад при производњи свих врста бон-

бона, карамела, дезерт a итд, 

е) индустрија месних производа: 

[ група 

Чишћење дворишта; намотава ње-канапа за вези-
вање црева; намештање поклопаца иа кутије и дава'-

еа затварање; чишћење пуних кутија; опремање 
рачина; пренос и прање кутија за конзерве; етике-
тирање конзерви; одржавање хигијене y купатилу. 

Il група 

.Обављање послова y топионици масти (помоћни); 
пренос куваног меса до места за пуњење кутија; 
Обављање послова код апарата за етерилизацију 
(под надзором); пренос готових конзерви y склади-
ште; довоз стоке до места за клање и остали помоћ-
ни послови y стадо; одржавање чистоће y погонским 
одељењима; испитивање лименки на херметично^; 
помоќни послови y амбуланти; припрема вештачких 
јарева За саламу; одношење изнутрица и отпадака; 
пренос одераних кожа; скидање закланих свиња са 

балкона! ; стављање скинутих свиња на, дерање; од-
ношење утробе и главе y просторије за чишћење; 
одношење готове робе y складиште; пренос црева; 
помоћно обављање послова на паковању црева; ве-

шање саламе на пал ице pip ено е пуних буради; дода-
вање, ситне отоке на банк за; клање™ придржава,ње 
ситне стоке код клања; навлачење, црева за* пуњење 
кобасица; пренос кутија, до 'апарата за стари,'шпа-
нију; прање свињских полутки. 

IH група 
Транспорт меса y хладњачу; пренос маса Ca, куке 

на шеталицу; помоћно обављање послова! y кутелају; 
донос сланине до казана и пуњење казана'; пренос 
саламе и меса до е утичнице и обављање помоћник 
послова y сунмоници; пуњење и пражњење, казана; 
довоз угља y котлови,ицу; затварање и пренос сан-
нукз. y хладњаче; истовар из вагона и камиона раз-
ног помоћног материјала; одржавање чистоће кло-
зета и канала,; затварање кутија, конзерви; везивање 

<* меса пре сушења; вешање закланих телади и свиња 
на куке; варање пуних сандука са тарирањем и ме-
рењем меса; ирање и прерада сириште; -сечење свињ 
ек их глава; прање дебелих свињских црева; млевење 
сланине пре топљења; прање глава и ови tu rom х ногу; 
вађење са.ла из свиња; помагање код м ашине за ме-
шен» е масти; пуњење кутија месом и доливање; пре-
бацивање че река сз чепрка' на' шеталицу. 

_IV група 
Припремање сока за' заливање гулаша; гњетање 

меса н,a машини (помоћни); чишћење пепељаре — из-
бацивање шљаке из котларнице; помоћни рад y хлад-
њачи и салцерају; пуњење и пражњење аутоклава; 
сечење сланине з^ машину.; рад код 'Топљења масти 
под надзором; рад на .искувава:у»у кобасица и салама 
под надзором; помоћно ложење котлова; испис,ки-
вале ваздух g из сувих црева и гњечење сирови« 
црева за чишћење на машинама ручно; вађење меса 
из сланине; стругање запаљених свиња1; пакт ер из атија 
и стерилизација конзерви; припрема танких црева за 
кобасице; расправљам»е дебели« црева« свињских; ру-
ковање машином за млевење меса'; утовар и истовар 
вагонских количина разних сировина готових про-
извода! и погонског материјала'. 

V труп a 
Отстранување блата из црева'; испирање и окре-

тање црева; мерење, сољење im паковање црева'; де-
рање коже крупне стоке (помоћно); кројење и каче-
ње стоке; прање и сортирање шкамбића' (филикд и 
тритина'); руковање апаратом за убијање стоке. 

Vl група 
Вађење утробе код ситне стоке; вађење црева 

код свиња и оваца; вађење утробе заклане стоке; 
заваривање свиња; шурење и чишћење ногу и глава; 
везивање и паковање салама и кобасица; руковање 
машином за пуњење салама и кобасица'. 

Vil група 
Испуштање крви убијене стоке; чишћење коже 

од сувишне сланине; клање телади; «"Исецање ногу 
и отварање жила; клање ситне стоке"» рад на фор-
мирању теста з а дистрибуцију; рад y салцарају иа 
крој ен»y и солењу под надз ор ом-; скидање слан ине 
са ошурених кожа', руковођење топљењем масти, му-
ћењем; приправљање меса за' израду кобасица-; од-
вајање меса о д костију; одвајање и вађење жилица 
и сечење меса за машину; припремање дебелих црева 
за зимску саламу; обављање послова пушничара под 
надзором; обављање послова' код искувавање коба-
сица (под надзором); пржење и кување меса; справ-
љање меса за саламу, кобасице и паштете (почетни 
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ред п о д надзором); отад ање слжт1\ е it чишћење ло--
Луѓпак-а!, дерање свих врста стоке; надувување и кре-
тање коњских ирева; чишћење свињских и овчијих 
Прев®; цетиње говеда и свиња nat половину. 

Vili група 

Дерање свих врста ономе; руковање топљењем 
техничке М У С Т И ; руковање тапион идом масти; руко-
вање лутела јом; руковање сољењем, сортирањем и 
•ггшсвањем црева; примање и класирање стоке; сол-
тир, ње (коњских цревна ; отстрањивање МУСИ поћ е и С Л У -

ЗИ' са црева; раеправљање говеђих Њ коњских црева; 
отварање ситне стоке. 

IX група 

Справљање меса за прављење разних кобасица; 
седење мес,a за сушење и производњу кобасица. 

ж) конзервирање воћа и поврћа: 
I lij) уна 

Припремање и преглед амбалаже за пријем мар-
меладе; намештање поклопаца и додавање кутија' на 
машину за затварање; чишћење пуних кутија; одр-
жавање чистоће y фабричком кругу; лепљење ети-
кета на сандуке и кутије; припреман,е разне амба-
лаже за1 прихватање куваног парадајза. 

пуним бурадима; доношење сировина y радионицу 
'(Производња мармеладе); пуњење преса, пресовање 
и избацивање остатака из преса код израде соков,a; 
руковање мг. чии ном за гумира ње данаца; руковање 
•мишином за затварање 'кутија са једне стране; цви-
ко,вање ивица и прављење дана,цз, за кутије; мерење 
сировина и пуњење кавана (вакум апарата); утовар, 
истовар и остали магацински радови; мерење мар-
меладе, сандука, бавчава, кутија и буради; припре-
мање раствора', сока за заливање конзерви; руковање 
машином за затварање кутија»; сумпорисање воћа! 
и поврћа; опремање сока и зачина; фиксирање и 
бојење грашка; пуњење балона воћним соком; осигу-
рање балона за транспорт, чишћење бавена и канала; 
испрашување базена са марком; пренос воћа на су-
шење и рад при сушењу; везивање сандука, жицом; 
лансирање лима шиимнш; преглед боца y карштеки. 

IV група 
Ручно u1 машинско парафирање буради; ота&рањ« 

пуних буради; чишћење пепељаре и одвоз шљаке кад 
парних- котлова; пастеризација и стерилизација' ку* 
тија; припремање филтера за филтрирање со«®; ру-
ковање апаратом за варење; убацивање угља/ y ло-
жиште (ручно); руковање машином за прање боца; 
руковање пумпом код избацивања воде из херберта; 
затварање буради; утовар, истовар, вогонски« коли-
чина равних сировина, готових производа и погон-
ског материјала.. 

Il група • 
Прихватање куваног парадајза У амбалажу; пра-

ње тегли и посуде за затварање; доношење и при-
премање сировина; доношење и прање кутија за кон-
зерве; ређање на лесе (те лер е); пуњење поврћа, y 
амбалажу; испитивање лименки на херметично^; 
одношење готових кутија У магацин; пренос воћа 
машински и ручно; пуњење катана; затварање буради 
чеповима; оптирање буради; прање празних буради; 
чишћење и манипулација правне амбалаже; преби-
рање воћа; чишћење, буради од марка и одржавање 
чистоће; спуштање буради еа плоча; убацивање си-
ровина y елеватор, пуњење казана за кување пек-
меза и парадајза; муљање парадајза ; дизање гњече-
нот парадајза на резервоар; прихватање затворених 
кутија и пренос до апарата за отерилидацију; вађење 
и паковање сеченог воћа и поврћа; довде сировим» 
за кандирање; слагање, преглед и бројање кутија y 
магацину; додавање и доношење материјала за сан-
дуке; доношење, одношење готових сандука'; пуње-
ње и пражњење апарата! за стерилизација'; разни по-
моћни послови y фабричком кругу; закивање покло-
паца на сандуцима; избацивање запушача из боца; 
затварање тегли (ручно); доношење лим.» до места 
операције за израду лименки; руковање машином за 
нумерирање данаца; надевање кутија раствором 
(ручно); састављање и оправка сандука; одабирање 
и растурање парадајза и воћа ма' транспорт еру; KIC p -
ковање (затварање) боца. 

HI група 
Пренос буради споља и дизање на плочу, пако-

вање стаклене амбалаже; пуњење бур,ади и 'остале 
амбалаже за сировине; хватање мармеладе y амба-
лажу и одношење до места хлађења; парирање воћа 
и поврћа; рад ва млину; • бланшира њ «t врћ» и- ноар ћа ; 
припремање раствора (расо и сируп) ; затварање ли-
менки и тегли; наливање и. мерење шећерног раство-
ра; паковање кандираног воћа и желе-a; руковање 
машином за грундирање лима'; руковање машином за 
перт лобање кутија'; довоз- угља -до места ложишта; 
пуњење буради «с марвом;* рад иа- мининул-ацнји ca 

V група 
Руковање пуњењем буради и цистерни и осталих 

судова (конзервирање марка и пулпа); контролисање 
пуних буради y сврх-у провере конзервирања (фил-
трирања); руковање машином за рендиаање (CTpyrai-
ње материјала); руковање апаратом За 'стсрбизацију 
и пастеризацију; лакирање и вендирање кутија'. 

VI група 
Рад и надзор над кухињама пекмеза; рад и над-

зор над казаном или апаратом за кување парадајза.; 
рад и надзор над апаратом за сушење и контрола 
процеса1 сушења; обављање радова, y одељењу из-
раде марка; рад и надзор y одељењу воћа и површних 
моне ерки; управљање континуираним и ресама; ручно 
летовање' кутија; управљање хидрау личном пресом. 

Vil група 
Контрола квалитета готових продуката и процеса 

конзервирања киселог поврћа; кување и изручивање 
воћа (руковање казаном); рад и надзор на апарату 
за кување и испуштање мармеладе; рад и надзор 
y одељењу за кандирано воће; глазирање воћа,. 

з) индустрија алкохолних пића: 
Ji група 

Одржавање чистоће y дворишту; ©брезивање че-
; пов,a код пуних флаша; чишћење пркаизводних оде-

љења 

li група 
Потапање флаша за прање; помоћни послови и 

чишћење апарата* при производњи мараскина и шери 
брендија; машинско етикети pit ње флаша; машинско 
кане дирање флаша; вађење чепов a* из .празних фла-
ша; стављање флаша y туљке; доношење празних 
сандука м чишћење истих; слагање пуни« флаша; 
премене ; удали тр анет opre ром; пренос празних флаша 
трмнчпортером'; 'чишћење канала и .клозета!; етикети-
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раље 'флаша ручно; завијање флаша y хартију; ла-
кирање флаша; пуњење и паржњење дестилационих 
апарата; прање производних мана и базена (мани-
пулација); украшивање флаша; састављање, окивање 
и оправка сандука.; руковање машином з,а резање 
листа и трава мод производње ликера; расл збивање 
и достављање фл: ша; е испирање сандука. 

Ili група 
Ручни пренос празних флаша y перионице; пу-

њење флаша аутоматско; ручно прање флаша.; ручно 
преношење пуних флаша; контрола украшених фла-
ша; прање амбалаже, буради и балона; преношење 
материјала и сировина У производни:« одељењима; 
ручно пуњење флаша'; руковање апарати за прање 
флаша; кореновање флаша; дозирање вина угљен-
диоксидом; слагање флаша y сандуке, затварање 
сандука, стављање обруча на сандуке, мерење и 
опонирање сандука; пуњење и пражњење транспорт-
них буради и балона и манипулација оа њима; оси-
гурање балона за транспорт (окивање летвама); по-
моћни послови код печења ракије (довоз угља, ло-
жење кавана, избацивање шљаке и помагање дсети-
ла тору); довоз угља и одвоз шљаке код парних кот-
лова; рад са ручном пумпом за алкохол; мерење и 
маркирање сандука; помоћни послови при филтри-
рана ликер» и смештају готове робе y бачве; руко-
вање одељењем прања флаша са прегледом истих; 
преглед флаша y карантени; одржавање судова тг 
просторија за неговање и одржавање алкохолних 
пића (подрум). 

IV груша 
Помоћно ложење котлова; утовар и истовар ва-

гонских количина равних сировина, готових произ-
вода и погонског материјала; припремање сировина 
sia састављање јаких алкохолних пића,; руковање 
обичном и хвдр ау личном пресом (цеђење вина и со-
кова); помагање дестилатору иа обављању послова 
десташције; укувавање шећера — справљање .шећер-
цем сируп*; руковање одељењем пуњења флаша? 
руковање одељењем паковања: флаша. 

V група 
Руковање казаном за печење ракије; руковање 

апаратом за дест ил авдију. 

VI група 
Радови на састављању јаких алкохолних пића; 

филтрирање јаких алкохолних пића; радови но • См-
ањењу свих алкохолних тића; руковање пословима 
»a моторно j преси при цеђењу свих врста вини и 
рокова; филтрирање вина кроз систем великих фил-
тера; припремање гром,a и дозирање: шећера, алко-
хола, воде, боја и осталих сировина за састав јаких 
алкохоних пића 

Vil група 
Дозирање шампањца; самостални рад на филтри-

рана вина; дегожирање шампањца. 

и) индустрија шкроба: 

I група 

Одржавање чистоће y фабричком кругу. 

Il група 
Отварање и затварање преса; прање филтер Miat-

рама; концентрација туробног млека; испирање 

шкробз и мешање са водом; испирање прве врсте 
шкробз; дробљење, сушење и паковање шкроба; пу-
њење и закивање сандука (цеђење прве врсте 
шкроба). 

Ili група 
Концентрација j i ферментација друге врсте 

шкроба; млевење и "сејање шкраба; утовар и истовар 
пшеничног брашна, пренос из магацина и одмерава-
ње пшеничног брашна за прераду; мешање брашна 
са водом; рад на филтер преси; рад и?- преси шкро-
бз y предеушници и додавање шк роба из пред-
сушпице. 

, IV трупа 
Помоћно ложење парних котлова.; ложење пећи y 

сушарама шкроба; рад на млину за млевење шкроба, 
дробљење и паковање шкраба; испирање теста (од-
вајање шкроба од глу тен a); центрифуге раи. е шкроб-
ног млека (рад на одвајању прве и друге врсте 
шкроба); утовар и истовар вагонских количина раз-
них сировина, готових продуката и погонског мате-
ријала. 

ј) производња ћириша: 

II група 
Пренос исп раног гл y тек, a y кану за врење, фер-

ментација глу тена подвајање воде; [Замазивање фер-
ме тир аног путена на рамове за сушење, пренос ра-
мова y сушницу, скидање осушеног ћириша са ра-
мова, итд. 

к) производња декстрииа: 

III група 
Пржење декстрииа; сејање и пренос, паковање 

декстрина, . -

л) кукурузни шкроб: 

I група 
У Одржа®a ње чистоће фабричког круга, 

II група 
Дробљење и сушење штирка; помоћи« рад на 

пудер млину; паковање, шкроба; руковање пумпама 
и резервоаре« y рафинерији; прање филтер марама»; 
прање шкроба' за рафинерију. 

Lil група 
Превоз кукуруза до квас,ноне; сушење дро.ждан.а; 

помоћни рад на уљано j преси; рад на: «ресама аа фил-
трирање туробног со:ка; пуњење бач зва сирупом; 
помоћно пржење д екстремна; пуњење и слагање пу-
них врећа са дро «динама. 

JV група 
Квашење кукуруза; рад на камену за млевење 

кукуруза и надзор над пумпама; рад на ситу и апа-
рату за издвајање шкроба; рад на таложним столо-
вима; рад на таложењу; рад-на таложењу кр е бера и 
транспортовању до преса; рад ка уљаној преси; рад 
ма пудер млину; конвергирање шкроба; неутрализа-
ција туробног сока; кување сирупа; • регенерација 
коштаног угља; крист алие a ција туробног шећерац 
пржење деке трипа; превоз угља- и шљаке, из котлар-
нице; рад Из вакум апарату sa, сушење шкраба. 
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V груша 
Цеђење шкроба; пресовање кребер>а; ручно ло-

жење кавана. 

љ) млеко и млечни производи 

I прута 
Ручно прање флаша; чишћење дворишта; прање 

»анти; расхлсливање флашг? joirypifa са водом; одржа-
вање чистоће y погонским просторијама; ручно ети-
кетира«» е оирних кутије.. 

Испражњивање канти са млеком и одношење, 
бломбирање и распоређивање пуних канти; завијање 
маслана; pistu, на машини за прање флаша; ру nino 
мрвљење и стављање на сушење сирце масе; рад 
ки машини сири е масе код природног сушења; ручно 
калемљење и паковање девер иних сирева; помоћни 
послови y амбуланти; преузимање (мерење) канти са 
млеком; мерење млека и пуњење y канте; варање 
маслина; ручно резање сира y коцке; руковање ваљ-
цима за гњечење млевеног сира; паковање разних 
сирева У сандуке. 

Ili група 
Обављање послова под надзором y хлудион,ику; 

скидање коре са тврдог сира; пуњење и пражњење 
сте ри лиз a тор a; вађење, уврећашње и пресовање 
сири е Misice за маз еин; ручно гњечење, маслаца; нега 
сира под надзором; обављање послова y магацину 
сира (превртање паковање итд.); руковање машином 
за млевење сира; кување млека за» кондензашију; ку-
вање и филтрирање млечног шећера; чишћење пепе-
љаре и одвоз шљаке. 

IV група 
Руковање машином за паковање маслата; улага-

ње флаша са јогуртом y пећ за развој културе; пре-
совање трапист сира»; руковање стерилизатором; ру-
ковање стројем за млевење и паковање сувог ка-
бина; руковање стројем за млевење и паковање осу-
шеног млека; руковање стројем за хлађење и пако-
вање кондензованог млека; руковање апаратом за 
вештачко сушење казеина; руковање стројем за мле-
вен.е сира; утовар и истовар вагонских количина 
разних сировина, готових производа и погонског ма-
теријала;, руковање направом (бућкалицом) за произ-
водњу маслата на ручни или машински погон; обав-
љање послова код силног котла (помагање смрару). 

V груша 
Рук слање апаратом за одвајање масноће; пресом 

вање ементалера и осталих тврдих сирева1; рад на, ма1-
шини за формирање, паковање сирних коцака,; при-
премање масе за меке дезертне сиреве; утврђивање 
специфичне тежине и садржаја! масноће и киселости 
млека; руковање машином за сушење млека за про-
изводњу млечног прашкја; руковање апаратом за 
пастеризовање млека; руковање апаратом за окон-
чавање производње маслаца (у хлади они,ци); то-
пљење маслаца (руковање казаном); кување млека 
за јогурт; сирење обичног меког сира; сирење обран 
ног (безименог) млека-. 

Vl група 
Грејање млечне масноће за израду маслаца; ру-

ковање вакум казаном за топљење сира и додавање 
хемикалија; руковање целокупним радом и вакум 
казаном за к»о'ндензов>ање млека. 

Vil група 
Уалод култура за израду маслана, јогурта итд.; 

руковање и надзор код рада, сири их котлова и израде 
разних врста сирева; обављање послова иа елемен-
т о н им исто a ж њива њима млека и мл соди х производа. 

н) производња соли-солана Крека 
I група 

Сортирање и крпљење врећа'; одржавање'чистоће 
y фабричком кругу и погонским магацинима,. 

II група 
Одржавање чистоће y варном и ци соли и свим по-

гонским јединицама; помоћни радови y лабор,атри-
јуму; одржавање чистоће купатила. 

lil група 
Насртање соли на казанима 7, 8, 9 y Коски и !—4 

y Симин хану (почетници); почетни помоћни послови 
код бушења сланих бунара; обављање послова на 
центрифугирању под надзором више групе; убаци-
вање угља y транспортер е и бункере; рад на сипању 
соли y смени (у погону и магацинима); рад на млину 
за плене соли под надзором више групе; мазање ма-
шина мотора и.трансмисија (мазач); руковање таван-
ском транспорте®!; утовар и истовар угља, соли и 
погонског материјала; одржавање чистоће клозета; 
превоз соли в',"тапетом коњском вучом. 

IV група. 
Насртање соли на казанима од I—6 Крека (по-

четници); «згртање соли на казанима од 7—9 Крека 
и од 1—4 Симин хан (приучени); руковање лраником 
за извоз шљаке; руковање дизалицом за угаљ; 
вагање соли и угља на аутоматској и децималној 
В1£1ги; руковање млином за млевење солне плоче; 
извоз шљаке од сагорелот угља из подрума; чи-
шћење ложишта,, ложног простора1 и димних канала; 
бушење сланих бунара под надзором Опрости ји 
послови). 

V група 
Изгртсње соли Kla казанима од I—6 Крека-, извр-

тање соли кавана 7, 8, 9 Крша» и од 1—4 Симин хан; 
рад и надзор y магацину соли; ложење кавана за 
попарив ање соли под надзором-; стручни рад код 
цеи три,фуга и noj асни« сушара. 

Vl група 
Рад и надзор на изгртању соли од 1—6 Крека; 

рад и надзор на извртању соли казина 7, 8, 9 Крека 
и од 1—4 Симин хан ; бушење сланих бунара под 
надзором1; ложење y казанима за испаравање. 

Vil група 
Рад и надзор на казанима за изгртање соли 

(старешина казана') од I—6 Крека; рад и надзор над 
Казанима солт; руковање свим машинама за потоп 
пумпи на сланим бунарима,. 

VIH група 
Р»ад и надзор y одељењу производње; руковање 

постројењима и апаратима за дубинска бушења сла-
них бунара. 
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IX група 
Руковање свим постројењима за бушење слепих 

бунара. 

л) морске солане: 
I група 

Рат; иа чишћењу по пла та и соли; рад на сушењу 
врећа;'разнишан, е воде за -пиће; одржавање чистоће. 

П група 
Цртање кристала y базену; прикупљање соли 

(насртање), преношење дасака на солним базенима; 
равнање соли y магацину; крварење чамцем за пре-
воз соли тод надзором; поправљање базена и бре-
гова; ручно крпљење; сортирање и бројање врећа. 

Ili група 
Пуњење врећа са соли и слагање; пренос соли 

од базена до транспортних средстава; пуњење мере 
код преноса соли y магацин; поправљање и чишћење 
канала; везивање врећа са соли; доношење и одно-
шење врећа са сољу; одношење земље са сплава; 
прање врећа. 

IV група 
Вршење дужности .водама под надзором; бројање 

пуних врећа при ускладиштењу; крварење чамцем 
за превоз соли; вагање соли; руковање водоцрпном 
станицом под надзором; шофирање моторним чамцем 
ка подручју солане; транспорт соли Бајонетима до 
луке. 

V група 
Сакупљање соли из базена; пренос соли из базена 

до пловног објекта и магацина'; руковање водоцрпном 
станицом. 

Vil група 
Руковање водом на базенима за испирање; ру-

ковање и надзор на пригртању и изношењу соли; ру-
ковање и надзор код утовара соли за транспорт и 
објекат и магацин. 

VIH групa 
Руковање и надзор над базенима за кр истапив a-

цију; руковање и надзор y млину за со; руковање 
и вршење надзора кад водоцрпном станицом. 

љ) индустрија тестенина: 
I група 

Чишћење дворишта ; паковање сувог теста; пако-
вање 'кекса : (отворено); увијање и ет ик е тира ње адри-
је; етикетирање, сигнирање и затварање кутија*; пре-
нос и слагање празних врећа; одржавање чистоће y 
фабричким просторијама и клозетима. 

II група 
Преношење теста до сушаре и од сушаре; сла-

гање сировог теста y рамове за сушење; ређање 
кекса y плехове за печење; паковање кекса У пакете; 
чишћење и крпљење врећа (ручно); разни радови на 
Дворишту; помоћни, радови y амбуланти; фил o вање 
обланди ручно; пренос материјала и сировина'; истре« 
сивање и слагање празних врећа-; хлађење, доноше-
ње и одношење плехова код печења кекса; улагање 
празних плехова У »батину за -аутоматско ређање; 

мерење пуних кутија, минирање и затварање са 
тестом; стављање пуних плехова са кексом y машину 
за печење; резање обланди машином и жицом; ста-
вљање цртаних обланди y машину; слагање и мерење 
готових производа'; уш и вање кутија машином; са-
стављање сандука и справљање старих сандука'-, ру-
ковање аутоматским дизалицама код преноса теста; 

III група 
Мерење и слагање сувог теста; стављање теста У 

машину ea формирање (шнек преса); просе јавање 
брашна; пренос и »сипање брашна; примање теста 
код ©вик преса; прање радничких одела; вађење и 
примање пуних плехова са кексом код аутом атских 
пећи; помагање код мешања теста; помагање код 
штанцовања, формљења; вађење тестенине из сушаре; 
примање масе за израду обланди; ложење пећи y 
сушари где нема електрончног и парног сушења'; пе-
чење обланди под надзором. 

IV група 
Ваљање теста ка валц машини; руковање маши-

ном за гњечење теста*; спремање фила код израда 
кекса и адрије; утовар и истовар вагонских коли-
чина разних сировина, готових производа и погон-
ског материјала; руковање машином зз формљење 
теста; печење кекса на обичним каналним пећима«; 
ложење пећи за кекс. 

V група 
Печење обланди; обављање послова и надзор 

код сушења теста; пуњење и руковање хидрауличко»! 
пресом за тесто; израда кромова за вафл робу; руко-
вање постројењима за печење кекса (ланчана пећ). 

VIT група! 
Мешење и размештање теста код израде кекса'; 

мешање теста'; самостални радови на изради кекса; 
самостални радови на изради свих врста теста; само-
стални радови на изради вафл, печење кекса на 
обичним «аналним (лекарским пећима). 

м) индустрија прераде и конзервирања рибе: 
I група 

Чишћење дворишта; резање глава плаве рибе под 
надзором; прављење саламура под надзором; слагање 
рибе на 'граделе под надзором; скеловање под над-
зором1; слагање пржене рибе y кутије под надзором; 
прање риба y морској води и саламури под надзо-
ром; Чишћење и филетовање под надзором; вађење 
дроба гуњева под надзором; утискивање бројева на 
кутијама сардина под надзором; е тик е тиран, е кутија. 

II група 
Резање -глава плаве рибе; израда сал амура;, сла-

гање -риба на граделе; пренос рибе на сушење тран-
спортерот; хлађење и сушење рибе (скеловање); 
слагање рибе y кошаре; чишћење лимених кутија; 
е лапање y сандуке са додавањем кључева-; прво' 
чишћење слане рибе од соли (рад y раствору соли); 
пренос очишћене слан© рибе до столова'; пренос пр-
жене -рибе y одељење за пуњење кутија; слагање 
пржене рибе y кутије; пренос пуних кутија за ста-
вљање y уље; пренос конзерви из одељења за-стари-
лиз аци ју y магацин; маркирање барела (буради); 
одржавање чистоће y фабрици, радничким становима 
и клозетима; разни послови на дворишту; помоћни 
послови y амбуланти; помоћни послови код апарата 
за стерилизација'; утискивање бројева на кутије; си-
ги ирање сандука. 
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III група 
Прање рибе y морској води и саламури; прање 

разних судова за фабриканту- y топлој води cai со-
дом; чишћење и филетовање скуше и одане рибе; 
ручни пренос рибе иа сушење; вађење дроба туна-
ва; пуњење y кутије туњевином; слагање пуних ку-
тија y уље и вађење; слагање риба У бурад и дода-
вање соли; додавање саламуре y бурад; стављање 
филета У кутије; обављање помоћних послова y 
Складишту; прање радничких одела; закивање пуних 
сандука и везивање сандука жицом. 

IV група 
Отварање буради слане рибе и манипулација!; 

резање туњевине на комаде; вађење костију из рибе; 
затварање кутија машином; затварање пуних буради; 
утов,ар и истовар рибе; утовар и истовар пуних 
буради. 

V група 
Пржење рибе y уљу; руковање апаратом за сте-

рилизацију; преглед квалитета рада после стерили-
аапије; помагање y обављању свих баракарских по-
слова; преглед пуних кутија затворених машином; 
летовање затворених лимених кутија; кување рибе 
y води или пари. 

н) индустрија кавовина: 
I група 

Чишћење фабричког круга; чишћење погонских 
просторија, свих производаих одељења) и клозета; 
лепљење етекета ручно и допрема етикета из кутија; 
одржавање чистоће купатила. 

U група 
Скупљање репића код корења; пуњење омота 

са каноником, облагање, пуњење цикорија и слади е 
каве; ферментација (излагање и налагање); кување 
лепка; резање етикета; поправка старих и еаст a вл. а̂ -
ње нових сандука. 

lil група 
Истовар и утовар разне амбалаже; прање раднич-

ких одела.; ускладиштење, паковање и утовар готове 
робе;, истовар и убацивање корена y канале; довоз 
угља y котловнишу и сушару; пренос и сортирање 
цибориј е и јечма; одвоз шљаке из кртловнице и из 
сушиоиице; чишћење јечма; израда кутија на машини; 
рад на машини за тискање и штампање; жње бова ње 
и штанцовање картона'; прање и резање корена; хла-
ђење корена цибориј е. 

IV група 
Ложење парних котлова под надзором; утовар 

и истовар вагонских количина разних сировина, го-
тових производа и погонског материјала!; сушење 
корена цикорије; машинско штанцовања картона; по-
моћни послови на млину. 

V група 
Хлађење пржене цик оргије и прженог јечма 

белада). 

VI група 
Пржење цихорије, јечма (слада); помак a ње и 

славење јечма. 

Vil група 
Руковање и надзор над радом млина. 

н>) производња хлеба: 
I група 

Чишћење дворишта-, одржавање чистоће y погон-
ски одељењима!, купатилима и клозетима; навлаче-
ње крпа на корпице и даске. 

IH група 
Сејање брашна под надзором; довоз угља и од-

воз шљаке; прање радничког одела; слагање печеног 
хлеба У магацине; додавање сировог хлеба до пећи 
и одлагање y корпу. 

IV група 
Истовар брашна из вагона и камиона; утовар 

сандука са хлебом y камионе и кола; утовар и исто-
вар вагонских количина разних сировина, готових 
производа и погонског материјала; руковање маши-
ном за сејање брашна, додавање даске и плехова 
са белим пецивом до пећи и отпремање y корпу. 

V група 
Ручно ложење са више ложишта и контрола тем-

пературе У пећи; рад ка машини! за мешење хлеба 
под надзором Vil групе; пребацивање хлеба из пећи 
y пећ, довршавање печења. 

VI група 
Рад код табле на изради хлеба. 

Vil група 
Мешење теста за хлеб машином; рад ма машини 

за мешење белог пецива под надзором Vili групе; 
израда разног белог пецива код табле. Размеравање 
теста y комаде. 

VIH група 
Рад на припремању и прављењу квасца за хлеб; 

руковање пекаром за печење хлеба (убацивање и ва-
ђење из пећи); рад на.машини за мешење белог пе-
цива и ручно мешење хлеба; рад на печењу белог 
пецива (убацивање и вађење); руковање пекаром. 

о) млинска индустрија: 
I група 

Рад на одржавању чистоће дворишта, погонских 
одељења и магацина. 

II група 
Крпљење врећа и кеса за сита (ручно); сортира-

ње, слагање и иопрвшивање врећа. 

Ili група 
Преношење брашна од вате до места везивања; 

довоз угља и осталог горива и извоз шљаке y мањим 
предузећима; везивање пуних врећа са стресањем; 
машинско крпљење врећа; пуњење и вагање врећа: 
прање радничких одела. — 

IV група 
Утовар и истовар житарица и брашна; слагање, 

пуних врећа y складишта; утовар и истовар вагонских 
количина разних сировина, готових производа и оста-
лог материјала (погонског); ложење парних котлова; 
чишћење ложишта и извоз шљаке y већим погонима. 
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V група 
Обављање послова на мељави отпадача. 

VI група 
Руковање машином за љуштење јечма и пиринџа; 

обављање послова на силос постројењима. 

Vil група 
Руковање л остро јењем за чишћење жита; бру-

шење (откивање) млинског камена; стручни послови, 
•надзор код ваљка и чување; рад на машини за чиш-
ћење крупица (гриз); чување сита (планско сејало). 

VIH група 
Разврставање брашна (усклађивање текуће про-

изводње са стандардним типом). 

Il) производња термине (сенф): 
I група 

Прање тегли и посуда за затварање; етикетирање; 
"одржавање чистоће y фабричком кругу. 

li група 
Паковање стаклене амбалаже и сандука; ручно 

чишћење и крпљење врећа; чишћење лочичног семена 
на аспиратору и управљање истим; испитивање ку-
тија на херметичност; састављање и оправка сандука; 
одржавање чистоће y фабричким постројењима, ка-
налима и клозетима. 

Ili група 
Одношење пуних сандука y магацин; пренос си-

ровина y џаковима (80 до 100 кгр); пуњење кутија 
са сенфом; машинско затварање кутија; довоз угља 
до котловвице и Батање истог; убацивање логичног 
семена y кош за млин; везивање сандука жицом; 
извођење пепела и шљаке из котловнице. 

IV група 
Руковање машином за затварање кутија; помоћно 

ложење котлова. 
V група 

Рад и надзор над пуњењем кутија сенфом; пре-
глед кутија и паковања. 

Vil група 
Самостално руковање апаратом за производњу 

сенфа; састављање рецептура за производњу сенфа. 

IV. ИНДУСТРИЈА КОЖЕ, ОБУЋЕ И ГУМЕ 

a) индустрија коже и крзна: 
I група 

Прерада кромових и биљних кожа: прашење 
кожа миленком пре фалцања. 

II група 
Прерада хромових кожа: влажење логар коже 

(крупон, врат, окрајина, таваница); обрезивање кру-
пона пре зби јања (валцања). 

Прерада крзна; пренос кожа y складиште готове 
коже; пренос кожа на даљу прераду по одељењима; 
мазање крзна (премазивање са стране крзна); мазање 
крзна са месне стране са масноћом; мазање дивљачи 
уљем; хромирани ручно, мазање хромовом стипсом; 
парање сирових кожа са стројем. 

Остали послови: чишћење радионица. 

IH група 
Прерада хромових кожа: вешање, скидање, пре-

воз и пренос хромових кожа; влажење кожа y пи-
љевину пресовање коже пре улагања y пиљевину; 
помагање код прскања коже, доношење и одношење 
кожа, вешање и скидање; ломљење коже на строју 
(кришпање); четкање ручно или стројно; глачање на 
хидрауличној преси; глачање на „алтери"; 

Прерада биљних кожа: мазање апретура четком-
прскање коже; скидање и влажење коже пре збијања 
(валцања); премазивање и вешање ђонеких окрајака; 
влажење кравине пре бланжирања; обрезивање и пре-
мазивање (ајнвиксање) y доготовљавању; ручно чиш-
ћење бланка од меса после штосања; вешање и ски-
дање кожа, пренос и превоз y доготовљавању кра-
вица; ломљење на строју (кришпловање и кравзање); 

Прерада крзна: сви послови на вешању и скидању 
кожа; друго бојење велура ручно; боксање и ручно 
брушење; 

Остали послови- .прање вуне и длаке и паковање. 

IV грућа 
Прерада хромних кожа: мочење ситне коже, се-

чење ногу и глава, парање коже; валкање y бурету 
(разбијање); помагање код мешања (оајцања) штаве 
испирања, неутрализације,'бојења и машћење; превоз 
и пренос хемикалија и сви остали радови y штави; 
премазивање кожа кашом (шведање); пресовање кожа 
y преси за цеђење (не на строју за виндирање); над-
зор сушионе; p истезање кожа ручно након строја 
(кантловање); прање лица и апретуре са припремом 
материјала; ручно глачање; сјајење кожа за рукавице 
(полирање на' строју); обрезување ручно удоготов-
љавању; обављање послова на строју за цепање коже: 
обрезивање цепаника, голице; брушење цепаника за 
поставу; ручно машћење дулбокса; 

Прерада биљних кожа: вешање, скидање, пренос 
и превоз y доготовљавању бланка; послови код маш-
ћење и импрегнације ђонске коже; послови код маш-
ћења кравила; ручно развлачење (штосање) крунона. 
(чишћење); влажење кожа (дурхцигање) крупона и 
вратова; сјајење масне кравине и оквирне коже; мле-
вење коре; екстракција коре; послови ш< строју за 
цепање; обрезивање цепгниКа голице; -напињање 
(шишање) ситне коже (овчије, јагњеће, телећи ве-
лур, цепаник); црњење бланка, лакирање и апретура; 
штиркање бланка е месне стране; белење природног 
бланка ручно; помагање код штаве; сулфитирање 
танина; обрада лица и меса маше. коже y доготов-
љавању (глазирање); 

Прерада крзна: чишћење вуне и чешљање крзна 
на строју; шишање крзна стројем; мочење сирових 
кожа, парење и сечење глава; парање ручно; одма-
шивање длака y хашплу; центрифугално цеђење; 
предбојење за имитацију крзна; бојење крзна y хаш-
плу; испирање крзна са водом; хромирани велур 
крзна y хашплу; напињање на лимове (шпанање); 
бојење крзна од дивљачи; 

Остали послови: слагање, разврставање, мерење 
y магацину готове коже (бокс, ситна кожа). 

V група 
Прерада хромних кожа: послови код дужења y 

бурету и јами, накнадно дужење, вагање голице и 
испирање; припрема хемикалија за дужење; послови 
код мочења и дужења y бурету, јами, жигосање, пре-
воз, пренос, конзервирање месине; скидање длаке и 
вуне стројем; помагање при строју за цепање; по-
моћни надзор за мекшање (бајцање) пиклање, штаву, 
испирање, неутрализацију, бојење и машћење; цеђе-
ње на строју (виндирањсј; развлачење (штосање) на 
строју; растезана ручно након строја (иберласање); 
брушење на строју; напињање на рамове (шлапање) 
телећи, јунећи и говеђи бокс, дулбокс и цубок; сја-
јење на строју. 
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Прерада -биљних кожа: -послови код мочења, ду-
же, ња y бурету и јам«, жигосање, конзервирање ме-
сине, превоз, пренос, испирање y бурету; стављање 
и вађење из бурета'; помагање при скидању месина 
на С Т Р О Ј У ; скидање длаке стројем или ручно на поду; 
послови ксд одвапљивања, бај цс ње и поклање; ri ома -
тање код crpoja за цепање; послови y предштави, 
код јаме за потапање (ферзенк) бељење; послови 
код бурета за цута ву, послови код појачавања прав-
них отопина; помагање код крупонирања; цеђење на 
строју (винд,ирање); развлачење (штос-ање) на строју 
са бубњем (Тромел и Турнер) на Мињон и на Вик-
торији; збивање (ва-ma ње) на строју; с ја ј eine на 
строју ременски^ леђа и бланка; разбијање кожног 
ткива (штрекање) стројно и ручно; 

Прерада крзна: пословање еа бубњевима (лајтро-
вање); бојали.ање на табли; помоћни послови y 
штави; мешање штаве; пиклање; 

Остали послови: слагање, регистрирање, мерење 
сирове и готове ћо нс ке коже; утовар и истовар го-
тове и сиреве коже. 

VI група 
Прерада хр оваких кожа; ручно разбијање кожног 

ткива (штрекање) цепање вратова на малом строју ски-
дање месине стројем; глетсње коже, скидање пи-
гмента ручно; помагање код редукције бихромата; 
ручно развлачења (штосање) говеђих кожа; стројно 
растегање (штовање); прскање коже коло дрским 
бојам,;; брушење це иан и ка велур; 

Прерада биљних кожа; сређивање штавних ото-
пина!; топло м ш ће ње (ајнбреновање) код ниже тем-
пературе; гсастезање ременских леђа на рамове; 
растезање онуте и масне кравине (штосање); скида-
ње месиле на строју; ручно ломљење масних кожа 
(кр ниш дање и кравзање); гу чио развлачење (што-
сањеТ кривина, крупона и вратова, са потпуним из-
растањем на табли и вешање; 

Прерада крзна: скидање месине па строју; ручно 
глачање крзна; глачање на строју; 

Остали послови: ручни утовар и истовар месине 
и вапна. 

VH група 
Прерад! хромних кожа: скидање масти свињске 

коже; руфање свињске коже; ручно обрезивање y 
лужењу; развлачење на строју лисбиен; ручно расте-
зање и рек;ње; ломљење лица (кравзање) ручно 
софијана; оштро растегање ручно рукавичарске ко-
же; брушење на строју велура и цубока. 

Прерада биљних кожа: скидање длаке на пању 
ручно; обрезизање y лужењу; ручно скидање корена 
длаке; ручно чишћење лица ножем; растезана коже 
на строју са таблом; крупонирање; бљанжирање нсп 
строју; стругање кожа на строју (егализирање). 

Прерада! крзна: скидање месине ручно; стругање 
месине н,а строју. 

VIH група 
Прерада хр омен« кожа: самостално дужење, бај-

а њ е , пиклање, штава, неутрализација, бојење и 
машћење; редукција бих p ом,; та (самостално реду-
цирање); стањивање (фалцање) на строју; ручно 
скидање месине целе коже; 

Прерада биљних кожа.: самостално дужење, нота-
ва бајцање; ручно, стањивање; ручно скидање ме-
силе целе коже; ручно бланжирање; ручно скидање 
лица (пуфање); стањивање потпуно коже која није 
ценана на строју; 

Прерада крзна: штављење крзна»; стругање диз-
лечи са месне стране; 

IX група 
Прерада .хромних и биљних кожа-: стројно це-

пање може. 

б) индустрија гуме: 

I група 
Ваљање каишева; мотање конца; полагање ма-

лих појачања,; одвезивање и вађење канапа; y вађење 
пертли; закопчување дугмета и копча; растављање 
и лепљење задње паске; навлачење копче; шнирање 
канапом; лепљење појачања на табаницама; лепљење 
горњих делова; сечење уши; ручно сечење кожног 
отпада, сечење ленте за појачање; лепљење каили; 
ручно чишћења претек»; лепљење подрингли; вађе-
ње кр амди на кованом опанку; одлепљивање штан-
д а них .делова.;. сечење гумених парчића на копчи 
ручно; бушење рупа на .горњим деловима; припре-
мање калупа; полагање широког лудовања и ту-
цање; маза чи лепка код ауто гума (вулканизација). 

П група 
Премазивање ('^третирање); нумерисане; одво-

жење отпада; ручно пуњење туба хладним лепилом; 
разврставање калупа лепљеног опанка ; постављање 
уши. дубова и ленте з-а појачање; изување калупа! 
код цело-гумене и платнене обуће; нам o тзв ање гу-
м и р а ог текстила на спредингу; довршавања леп« 
љенот опанка припремање калупа за чизме; припре-
мање материјала горњих делова y шиваћим ра деони-
цама ; премотавање нег умиран ог текстила; намота-
ва ње текстила за повијање црева; с к р и в а њ е корита 
и табана; ематање челичног обруча (ланка) гуменим 
текстилом", чишћење челичних цеви за унутарње би-
цикл гуме од запечене гуме (ручно); монтирање 
свирала! на играчкама; цементовање и бензиновање; 
ручно бушење за закивање (нитов ање); ручно заки-
вање (нитовање); жигосање цена и одбројавање 
величина (ручно и стројно); стругање калупа; уки-
вање копча; паковање и монтажа санитарне робе: 
закивање (ни тов ање) лепљеног и кованог onaHKai; 
припремање гуме за репенерат; прашење гумених ар-
тикала; чишћење фабричких просторима; редиговање 
Kjp a ја и скидање ципела. 

Ili група 

Стројно чишћење челичних цеви за» бицикл гуме 
од запечене гуме; манипулација, старом гумом и от-
падом; бушење и брушење на играчкама; полагање 
задњих делова, полагање дубова-; полагање задње 
п,;ске; полагање страна!; слагање и паковање гото-
вих производ^! y кутије и картоне; .обрада клинастог 
ремења; шивење поставе на чизме; лакирање цело» 
гумене обуће; изување калупа (гумене чизме); ме-
шање боје за играчке; довршавање спол>них "ауто и 
авион гума; помагање при н а м о т а в а ј у и резању 
текстила; дехолтовање кованог опанка; паковање 
пнеуматике; бојење и паковање хигијенски« арти-
кала; контрола и слагање горњих делова ; припре-
мање за вулкаиизацију y малим кот овима; помагање 
при (извлачењу лица на пет ов гљ« y - ф акоинг ; шивење 
уложака; сигне операције на шиваћим стројевима; 
полагање доње украсне паске; ваљање и рендловзње 
паске; запалување ђонова!; припрема (чишћење) ма>-
лих група До IO см. 

IV група 
Паковање играчака; кување 'минерала за реге-

нерат; превоз меса из м е т а ћ е коморе y ваљаону; 
прашење и превијање гумираним платна; пренос ка-
лупа лепљеног опанка; кратко режецовање; 
зубно режецовање; постављање ђенова, лице и по-
ставе; мочење сировина за регенерат y киселинама; 
одвожење гу ми p a ног текстила и смеса; монтирање 
стакла на летве (хигијенски артикли); дублирање 
текстила; плетење црева за зрачне пумпе; мешање 
регенерата са уљем; отапање гуме за хладно л е п и л о ; 
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скидање деутокорда; спајање (ценкање) «текстилне 
поставе и страте лица; обрада пљосна TOT ремења; 
ручно и стројно обрезување лица, целогумене обуће-, 
[пеглање целогумене обуће, навлачење поставе гуме-
них чизама"; прање и сушење сировина! за регенерат; 
помагање при вулканизацији на коберцу; одвајање 
гуме од челичног обруча (лаика); стројно фрезовање 
свих пр ет ока; помагање при изради (конфекција) 
спољних авион и аутогума.; демов ање; шивење таба-
нима; сијање хемикалија стројно; навлачење и свла-
(чење унутрашњих бицикл гума; одвоз регала y 
вулкан из »цију; одважан^ готове робе (пр е наш ање); 
састављање предњег m задњег дела (шивење); при-
према (чишћење) великих рупа преко IO см. 

V група 

Израда (конфекција) спољних бицикл гума; про-
целивање смеса и регенерата; цртање текстила; 
контрола хигијенских артикала; сечење и припре-
мање буне за омотавање на ротационој секачки; по-
магање при гуми?ању текстила на троваљку; пома-
гање при резању текстила; помагање при мешању 
смеса иа двоваљку; слагање текстила; причврШћи-
вање (хефрање) кованог опанка; сечење сирове и 
синтетичке гуме; припремање гуме и реган ерата (ме-
шала комора); помагање при изради (конфекција) 
бртвила; обрубљивање хигијенских артикала; израда 
((конфекција) дудиња и капаљки; окидање хигијена 
ских артикала; пу драње и робовање хигијенски* ар-
тикала; гумирање текстила за ленте и поставу ка 
„Спредингу"; ценкање врха) и пета лица (плишомка); 
млевење на комуне млиновима, израда («»кгоифек-
ционирање) горњих делова рибарских чизама; лома*, 
тање ири прскању техничких и санитетских арти-
кала; помагање при ^ г е н е р а ц и ј и , y термичким котлу 
са сиеаљкама; «»враћање паски; израда (конфекције) 
ручних артикала (ног см ети е душе, џаков,a за лед 
итд.); чишћење стакла и формирање рама (код хиги-
ј епских артикала); пеглање целогумене обуће. 

VI т р уп,а 

Ручна израда топлих душа; сечење свих доњих 
делова за обућу (путовање, таба ница', гленака) и 
разне техничке робе на машини за сечење; резање 
текстила на вертикалном и хоризонталном строју; 
вулканизира*^ гумираног текстила на коберцу; по-
лагање парте на чизмама"; припремање убрзивача; 
загрејавање на малом двоваљку; припремање мате-
ријала и хемикалија; скидање гумених црева са 
шипки (повијање и одвијање); рекуперација бензина-, 
ац е тона и алкохол» (cai испитом) ручно и стројно 
клинчање кованих опанака:; стројно на ваљцима су-
шење текстила; израда унутрашњих ауто и авион 
гума; пресовање обуће на аутоматској преси; ре-
зање дубла за папуче; сечење лица (гастон, дифтин); 
сечење поставе о д триков; реловање регенерата'; 
сечење факсинг дубова, ђонова и пета; ручно кро-
јење текстилних горњих делова опанака; ручно кро-
јење гумених ђонова за опанке; сечење факсинг лица 
свих делова целогумене обуће; бојадисање и украига»-
вање играчака; израда клинастог ремења Hi калупима; 
израда и сечење конзервних обруча (за сардине); 
израда унутрашње бицикл гуме; израда техничких 
црева; стругање спољних ауто гума; брушење брт-
вила (дихтунг) до 40 мм, прскање душа и унутарње 
бицикл гуме; одржавање специјалних техничких ка-
лупа; контрола велоплаштеВа; припрема за протек-
тирање-лепљење 'гума. 

V i r група 

Контрола свих врста смеса и регенерата; мле-
вење крпа на великом двоваљку; израда плоча за 

бртвила; мочење и припремање отопина за хигијен-
ске артикле; гумено пресвлечена точкова и ваљак a; 
прек ање техничких и санитарних артикала; гуми-
рање текстила на строју за премазивање; израда 
осталих техничких артикала (пљоснато и клинасто 
ремење и црев.а); помагање при тумарању текстила 
на даов аљку; млевење ир е тока на великом д в о а а љ х у 
конфекција ауто и авион гума; сечење на в е л м а н с ! 
ручно б р о е њ е кожних горњих делова опанака; изра-
да (конфекција) текстилних плоча; печење ovna 
протектора и В ит акан. ' 

VIH група 

Пресовање ауто, бицикл гума спољних и топлих 
душа на аутоматској преси; пресовање' на малим 
лресама разне техничке и санитарне робе испод 
600 X 600 мм; п р е г р е в а њ е на великом двоваљку; 
вулканизација y малим котловима до величине 3 5 м'Ј 

(техничких и хигијенских артикала) са притиском 
од 4 атм.; мешање смеса на малом двоваљку арти-
кала до. 29 кг смесе; ламање каучука (ил a ет и фик ак-
ција на великим двоваљцима); загревање p е ге пер ат a 
на великом двоваљку; изра.д спиралних цеви; израда 
опеци јалних и санитарних производа; извлачење 
финих плоча (за хигијенске артикле, штампарске 
стројеве и фину механику); вулканизација унутра-
шњих ауто и авион гума; вулканизација y аутокла-
вима без притиска са хемикалијама (дистиламии и 
сумпоров хлорид); извлачење протектора на четво-
роваљку; помагање при гумирању текстила на тро-
ваљку; извлачење лица (филсинга) на малом пето-
ваљку; извлачење свих артикала на четворо и пето-
в-аљку; регенерација y термичком котлу са алка ли-
ја Mat; вулканизачко пресовање пљоснатог ремења' на 
пресама преко 2000 мм; стругање, сечење рупа про-
тектора; скидање платна; брушење стројно ваљала 
и техничке робе од 40 мм на више. 

IX група 

Мешање смеса ир великом двоваљку; гумирање 
текстила на тр овал» ку; вулканизација y великом ко-
тлу; мешање смеса иа ..минстеру; регенерација и омек-
шавање y термичком котлу (Енгелка); вулкакмзари-
оно пресовање на етажним прелама од величине 600 
мм на више; г.улканизација спољних аутогума У ау-
т0'Клаву; пресовање ауто, авион и бицикл гума: спољ-
них и топлих душа ста неаутоматским иресама. 

в) индустрија обуће 

I група 

Вађење крамли; додавање чувала y аутомат; 
прање поставе на обући; мазање врхова на калу-
пима; опште гумирање; улепљивање табаница или 
потпетица; лепљење ђонова и филца; нумерисана 
доњих делова; бојење реза на горњим деловима; 
увлачење везица и одвезивање канапа; пресовање 
ђона и финца; провлачење конца; обрезивање платна 
испод језика и на наглавцима; обележавање лица; 
обрезивање платна; лепљење језика и појачање стра-
на; етикетирање кутија; сортирање дубова; слагање 
y регале и скидање са регала; одлепљивање крпицу 
(подметање кружића); нарезивање \за повијање (ум-
бигање) заклела в ање; закивање игала' ручно; каши-
рање платнених уложака; растављање ^зглавака 
ручно; слепљивање таб аница и полутабаница; мотање 
конца; провлачење копче и з а к о п а в а њ е ; ударање 
патент дугмади; бушење лица код папуча микадо; 
припремање материјала за кедровање; разврставање 
ђонова и међуђонова; урезивање поставе; изување 
калупа. 
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li груша 
Премаеивање горње коже; глачање обуће лин,3; ис-

пуњавање дна (кореновање); прибиј,ање гленка; слага-
ње готових ципела, y кутије; мазање канли (тврдице); 
лепљење капица и дубова; назување калупа; утиски-
вање бројева и прво стругање клинаца; слагање ка-
лупа и сортирање; причвршћивање педера на ђону; 
поравнање пета; фено стругање дрвених пета; ма-
зање дубова; мазање зареза флексибл; мазање пета; 
припремање калупа и вз зу вање; стругање фронта 
пета грубо; в основ a ње реза (шнита); шивење поставе 
(састав платна и мешине); бојење реза, пета и ђо-
нове; прибирање уметака и потковица; слагање пета; 
жигосање горњих делова; стањивање (шерфање) ђси-
ских и петних кеде.ра и полукедера; пресвлачење 
дрвених пета: ручно закивање; стањивање (перфован 
ње) лудовања; шерфање геленка од лепенке; стањи-
вање горњег дела потпетица; стањивање уметка; про-
пуштање педера; дамир егнвци ја дубова и таваница; 
мочење ђенова и међуђснова; мочење педера и ду-
бова од коже; прање лица; одвајање ђонова и међу-
ћонсва; одвајање пета, лубев а и таваница; стањивање 
поставе и ситних делова; бушење рупица за заковни-
ue и обруче стројно; обрезивања лубев)» иа постави; 
шивење јединог'; кр,силовање табани ца; из j еднан ив a ње 
ђонова, међуђонова, т к а н и ц а и дубова); сечене оси-
гурана и кокарди; састављање пета из комада; ши-
вење осигурача. 

lil група „ 
Улепљивање дубова' и тврдица код цепела^ при-

б р а њ е бруквица и штитника; приби јање потковица, 
педера и полупедера; изување и квашење флексибл 
и микадо папуче; уметање венца y међупоетазе; ке-
фање (полирање) ђонова; пресвлачгње ,уго,дјер" тава-
ница (гемовање) ручно и стројно; стројно стругање 
клинаца изнутра; ручно или стројно зупчање или гу-
ли пање; отварање и затварање зареза (риеш); лаки-
рање пета; обрезивања лица! иа' врху (код рамових); 
глачање и гу мов ање пета; зглабовање ђонова; клин-
чање пета на лаганом строју; сечење језика, реме-
Н21ца, бордура!, украса и подрингли; љемовање таба-
ни ца (преозлачење около; улегање (удепљиазње) по-
ставе; шивење за дне; наши вање луба текстил; при-
премање y шиваћој радионици; стројно перфорира-
ње горњих делова; опаљивање капице и предњег 
дела; шивење скраја на флексибл ципелама; нашива-
к а капице; сечење бочног појачања, TI;баница и ду-
бова од текстила; нашивање рист опена! и шивење 
каишева; разбацивање; слагање горњих делова; зби-
вање текстила; р а с е љ а в а њ е наглавк« ручно; строј-
но уметање ринглица, на високим ципелама (код јед-
нотипно израде обуће); паковање готових ципела y 
кутије; сечење из отпадака доњих делова, 

IV група 

Мање поправке готове обуће; машинско глача-
ње пета; причвршћивање дубова; обрезивање келер a1; 
гребање лица за oro (драсање); шивење ременца, 
•KI, пд и и кварта (Дубова); ручно стругање клинаца из-
нутра; ценкање поставе и дубова код флексибл; 
кремловање рама, око пете; заеекавање педера,; ши-
вење луба и украса-; кројење или сечење платна, и 
међуратна ; закуцавање надлети и ка дрвене пете; 
стројно стањивање горње коже лица-; обрезивања 
тзбаница ручно; сечење гл евка, путовање петица, 
подуке,,дера и уметака; сечење луба,, таваница, пале-
нана и кока од лепенке; кројење кожних табаничних 
уложака; стројно улепљивање међуратна ; сечење 
педера) на строју; сечење целулоид тврдица; пре-
свлачење горњег дела обуће; стањивање дубова, на 
Фортуни; припремање калупа и приби јање та баница, 

збијање пета, стискање (лисевање дубова од лепен-
ке;) стискање пета; стањивање дубова! од лепенке ва 
аутом ату; опшивање и шивење псд рингли; кедрова-
ње ђонова^; стањивање целулоид тврдица; утискива-
ње нета и ђонова машином; стругање ђонова и нета; 
стругање дубова; потуцкашње и обрезивања рон-
ских кедера (кр-амловање), машинско занлепавање 
или ручно; кројење или штампање текстила, за обућу. 

V група 
Глачање ђонова са затвореним или отвореним 

зарезом; пребијање дрвених пета машински или руч-
но; засекзвање и замеривање дрвених пета; стројно 
обрезивање ђонова; прво вађење (изување) калупа; 
ручно прибијали педера; превртање микадо папуча 
и вежбачих ципела; етел ко вање микадо папуча; н вр-
зување 'ошивених микадо папуча; стискање пета' и 
шпица флексибл; шивење оглав ама- (дерби и парти); 
контрола израде горњих и доњих делова'; цртање 
текстила; стројно препродавање котираних делова! 
(таваница); стањивање кожних дубова на автомату; 
ручно клипна«:е ђонова; o y чио повезивање; на,ши-
бање украса! и делова; зарези,вање (рисовање) ђонова 
и међуђонова отворени зарез; закуцан,ање вадпет-
ника'. 

Vl група 

Стројно укивање ђонова (флоковање); полирање, 
ист,ањи,вање реза и утискивање ивица!; припрема и 
пресовање aro ђенова; обрезивања „годјер" тавани-
ца након шивење; стројно обрезивања пета фино 
или груб»:; зглабовање врхова, страна, и пета'; стру-
гање (глазање) пета фино! или грубо; сечење гуме-
них ђонова; сечење кожних дубова; ручно причврш-
ћивање педера; вађење калупа' код ручне израде; 
урезивање (рисовање) таваница рамо,вих ципела „год-
јер"; урезивање ђонова, затвореног зареза'; резање 
или сечење текстилног лица; сечење надпетника 
(оберфлек) за пету, 'стискање (дисо,вање) рамових 
ципела1 помоћу зрака; глачање (лисовање) ђонова; 
,прибирање ђонова и међуђонова стројно или ручно; 
прибиј ање кожних пета стројно или ручно; стањи-
вање лица на аутомату. 

Vil груна 

Кројење или сечење горњег лица од коже; ручно 
ценкање са дугим ексерима (борерима); предцвико-
вање стројем; ценкање луба, (пета); цвикање страни-
ца; већи поправци и самостално довршавање; гла-

4 чање обуће; стројно обрезивања резова; пропивање 
ђенова; сечење ђонова; вештачко шивење ( т у г о -
вање); обрезивања (фрезовање) женских, дечјих и 
мушких глатких резова код јед нотнине обуће; заки-
вање заврнутих ексера мз гојзер ципели; већи поп-
равци и довршавање самостално; сечење кожних та-
ваница; против ање ђенова код микадо папуча; окра-
ивање ђонова са стварањем зареза (риске) ливених 
ципела; умивање педера; ошивање микадо папуча; 
обрезивања и оклепавање оквира, и пета год јер'; цеп-
кање страница женских и дечјих цепела (код j едно -
типне обуће); стручно припремање материјала y ма-
ни пу ла ци .'и. 

VIH група 

Ручно u викање са чавлићима (телесима*) телећег и 
говеђег бокса (лакши материјал); цвикање шпицева 
стројно телећег бокса и осталих лаганих материјала; 
тунловање оквирних (рам,ових) кламованих и флек-
сибл мушких, женских и дечјих ципела; ценкање 
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страна свих врста мушке обуће (код једнотипне 
обуће); обрезивања (фрезање) ш и н т о ® a - мушких туп-
лова и штуплованих (код једнотипне обуће);- прет-
цшковање мушких ципела код једнотипне обуће. 

IX група 
Ручно цвикаш е масне кравине са тексима; ценка-

ње ероса стројно од масне кравине дулбокса, гове-
ђег бокса; ушивање педера код обуће „то ди j ер"; 
предцвикавање на високом строју (адријану) код 
„годијер" ципела. 

r) индустрија ликера: 

Il гр y па 
Завијање и тексање; ручно стискање; растегање; 

закивање чавала; забијање уложака; забијање дрве-
них штапића. 

Ili група 
Ручно забијање; 'чишћење; забијање железни« 

уложака; чишћење вегетабил пи кера. 

IV група 
Намакање y уљу. 

V група 
Пробијање шикара; стискање (плесање) стројно; 

ручно пр и би јање; вртење или бушење; припрема! за 
вегетабил сечење; лепљење; обрезување вегетабил 
пик ер a. 

VI група 
Завијање вегетабил ликера!; стискање вегетабил 

пикера:; закивање вегетабил пикера; и риби јаше теш-
ких ликера; израда зупчаника; стројно цепање веге-
табил ликера. 

Vil група! 
Сечење (штаннање) ликера. 

д) производња опанака: 

IV група 
Шивење горњих делова каишара. 

V груда 
Уливање ђонова' на капичаре. 

VI група 
Шивење капичара.; просто преплитање ке шиљ-

;:?îny. 

Vil група 
Кројење ђона и лица за паничаре; шивење шиљ-

каша; кројење ђонова и опуте за шиљкаше; фино 
преплитање на шиљка шу. 

ђ) производња папуча: 

IV група 
Састављање горњих делова^ 

V група 
Дотеривање доњег дел«-. 

VI група 
Кројење; израда доњег дела. 

е) поправка обуће: 

IV група 
Поправка пета и закивање пар чади на ђоновима; 

израда пенџета, женских и мушких кованих полу-
ђ оџова-. 

V група 
Н/зглавак женских и мушких кованих ципела; из-

рада полутонова мушких и женских ципела, 

VI група 
На.главак мушких и женских шивеких ципела. 

ж) спортске израђевине: 

I група 
Мазање платна на лоптама; мазање кришки на 

лоптама; обрезивање кришки на лоптама; обележа-
вање уста на лоптама; жигосање лопти; увлачење 
врпци код бокса рукавица; лепљење и обележавање 
дланова- код бокс рукавица. 

II прупа 
Расецање и бушење уста на лоптама; лепљење 

подметача на лоптама; пумпање готових лопти; ски-
дање са напињања лопти; шивење уста на лопти; 
прављење конца за шивење лопти; везивање скро-
јеног материјала за лопте; пуњење кожног ваљка и 
потсецање длака на« рукавицама. 

IH група 
Стањивање уста за лопте; припремање за машину 

на шпринтерицама. 

IV група 
Напињање материјала за лопте (шпановање); ши-

вење лица за шпринтерице; шивење лица за. бокс 
рукавице; дотеривање бокс рукавица'. 

V група 
Машинско шивење кришки за лопте; сортирање 

скројених кришку за лопте; намештање полуђона и 
ексера на ширинтерица!ма; сечење кришки за лопте.' 

Vl група 
Превртање и потуцавање шава на лоптама; зат-

варање лопти и састављање подметача; ручно склз*-
пање лопти; кројење прибора за шпринтерице; пре-
вртање шпринтерица.; пуњење бокс рукавица; кро-
јење материјала горњег 'sia' бокс рукавице; кројење 
горњег материјала за бокс џакове; шивење бокс. џа-
кова. 

VI! група 
Шивење полућонова на шпринтарицема; доврш.а* 

вање шпринтерица; кројење горњих делова на 
шпринтерицама; шивење ђонова' на ш принт ер ица ма. 



ф 
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з) израда струњача: 

IV група 
Кројење платна навлаке; шивење; рашчешљава». 

ње струна. 

VI група 
Пуњење струњаче; иричвршћивање струњаче; 

навлачење кожне навлаке. 

Vil група 
Кедров.ање струњаче; кројење кожне навлаке. 

и) сарачка производња: 

IV група 
Закивање BiarrporacHor прибора. 

V група 
Припрема хамова и комода за машину; припре-

мање ватрогасна прибора за машину; ручно или 
машинско шивење ватро га еног прибора; преплетање 
ватрогасне^ прибора; довршавање хамова u «омота. 

VI група 
Кројење ватрогасна прибора; шивење хамова и 

комета на машини. 

VH група 
Кројење хамова и ко мота; ручно шивење хамова 

и комета. 

ј) сериска израда чизама : 

Il група 
Довршавање ег обре зива«) е поставе на чизмама. 

V група 
На мештање луба 'на чизмама; обрезивања чиза-

ма»; повезивања чизама; намештање гленка и ђонова 
на чизмама; уливање ђонова на чизмама; уживање 
штикле на чизмама'; лепљење платна и o главе на чиз-
мама!; превртање меканих сара. 

VI група 
Стањивање коже ручно; машинско шивење чиза-

ма; извијање оглав е на чизмама; спремање прибора.; 
састављање кадера на чизме; зулчање ручно; обре-
зив|зње, стругање, испаљивање (бре но ван. е) и чиш-
ћење. 

VH група 
Кројење чизама; шивење сара; набијање на ка-

луп и чишћење (шшовање); превртање т е ш е саре; 
y шивење језика за огласе ручно; пр и шива ње ђоно-
ва'; идат*ање чизама'. 

к) луксузни начин израде: 

VI група 
Припрема горњих делова за шивење. 

Vil група 
Шивење горњих делова; израда скроз пуњених 

плутарица са ниском петом; израда: мушких и жен-
ских кованих ципела једноструки и двоструки ђон; 
израда мушких и женских рам глинених ципела јед-
ноструки ђон; израда плутарица скроз пуњених оа 
високом петом; израда мушких и женских гумерица; 
израда мушких и женских чизама кованих са једко-
струким и двоструким ђоном; израда мушких и жен-
ских pi зм шивеких чизама -са једноструким ђоном. 

Vili група 
Израда мушких и женских рем шивених ципела! 

са двоструким ђоном; израда мушких и женских рам 
црвених чизама двоструки ђон; израда мушких и 
женских гојзер ципела"; кројење доњих делова код 
луксузне обуће. 

л) израда машинских каишева и техничких предмета 
од коже: 

I група 
Скидање ивица на ублажавајућим кајишевима. 

II група 
Бушење клапни; глачање ударних -пета; бушење 

ударних пета; зумбање кожних каишева; мерење ду-
жине, савијање и довршавање округлих калишева. 

IH група 
Сечење канни; цепање наруквице; сушење на 

ватри наруквица; сечење округлих кз<јишав:а из ко-
турова на машини; окруживање калишева на пле-
тену; глачање округлих калишева; сбрезивање и по-
лирање наруквица; обрезивања великог бртвила'. 

IV група 
Гребање влакна и лепљење једноставних кали-

шева; стављање калишева y стреху и довршавање; 
стругање влакна и'лепљење ударних пета; стругање 
влакна и лепљење бескрајно зумбаетих калишева'; 
чишћење и сбрезивање једноставних калишева; чиш-
ћење и обрезивања бескрајно зумбаних кајишева. 

V група 
Шивење једноставких кајишева; стискање нарук-

вица и1 скидање са калупа; стањивање машинског 
адиша; пресовање бртвила; Стањивање бескрајно 
зумбаних калишева ручно. 

VI група 

Лепљење дуплих и троструких кајишева; чиш-
ћење и обрезување дуплих калишева; 'ручно стањи-
вање код каишева; сечења појаса из уске коже за 
клашне; кројење наруквица; кројење ублажавајућег 
ка ј и ш а-. 

VH група 
Шивење двоструких и троструких кајишева; кро-

јење кај-ишева на строју; кројење к а ј ч е в а ручно; 
кројење котура за округле каишеве; кројење вели-
ког бртвила; кројење ударне пете; кројење и ласо* 
вање бескрајно зубаних кајишева. 
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љ) индустрија кожне галантерија: 

I. А к т о в к е : 
I група 

'Мазање данилом; везиваше конца; припремање 
рбичнеѓх ручица за актовке; рубљење гајки. 

II група 
Израда малих ремена и делова за затварање ак-

т о в и ; лепљење подлоге »a картон за преклоп,; до-
вршавање актовки (чишћење, фазснирање). 

IH група 
Превлачење ручице кожом; припремање и обеле-

жавање делова, (главних, предњих); причвршћивање 
(ремена, делова, бравичка и ципова); - шивење ових 
саставних делова (обичних) са машином; порубљива-
ње преграда, страница, и других ситних делова.;' по-
јачавање и лепљење кар тен а и текстила!; кројење 
поставе; ударање углова и заковица; иричвршћива-
ње, шивење гајки на рукавице. 

IV група 
Кројење ситних делова коже; ирекројавање де-

лова и ручица; обрезивање рубова.; избијање делова 
на машини; израда ручица, ремена и сличних делова; 
и3i3лачење ивица; лричвршћивање горњих делова 
брадица (нитовање). 

V група 

Ручно и стројно кројење картова«; тањење коже; 
израда главних делова tf норубљивање заклона; из-
рада предњих делова' и порубљивање; шивење пцед-
њих и главних делова» на лакој машини. 

VI група 
Тањење коже за боље актовке; склапање свих 

главних делова1 и порубљогаање; шивење ручица и 
актовки на тешкој машини; ручно шивење ручица. 

Vil група 
Прецизно- кројење коже главних делова 

2. Р а з н и е т y и : 
I група 

Мазање лепшом. 

II група 
Лепљење разних дедова; монтирање разних ук-

раса'; довршавање (чишћење, фазонирање), 

III група 
Кројење поставе; кројење картона и унијана-; ши-

вење разних делова, 

IV група 
Кројење коже; избијање; порубљивање -ших де-

лова-; извлачење ивице. 

V група 
Тањење коже; склапање делова и прецизно по-

рубљивање. 

3. О б и ч а н а р т и к а л (a j н ф a х); а к т о в к е 
т о р б и ц е , л и с н и ц е и е т у и : 

I група 
Фарбање и истрчавање данце; мазање лепилом; 

потуцати» е и превијање делов®; довршавање} 

И група 
Обележавање делова; причвршковање бравице, 

прецица, украса и др. делова; израда ситних делова; 
припрема ручица; извлачење ивица (ра-јфловање ' и 
штрајковање); ударање копчи (дрикера). 

IH група 
Кројење ситних делаш и препродавање; лепљење 

делова-; шивење помоћних делова стројно. 

IV група ~ 
Шивење главних, предњих делова и ручица 

(стројно); избијање делова (штанцовање). 

V група 
Ручно шивење. 

VI група 
Кројење коже главних делова. 

4. Л и с н и ц е и н о в ч а н и ц и : 
ч I група 

Мазање лепило м. 

II група 
3 аф арбљ ивање ивица; припремање делова и сор-

тирање. 

Ili група 
Обележавање делова; лепљење раоник преграда 

ка постави; ударање копчи и украса и разних затва-
рача; довршавање, чишћење и фазонирање. 

IV група 
Кројење помоћних делова коже; кројење поставе; 

П'Орубљива!ње делова; обрезив-ање делова; f обрези-
вање рубова; тањење коже; извлачење ивица да пре-
градама и деловима!; монтирање ЈН склапање делова; 
избијање; шивење унутрашњих делова. 

V група 
Кројење картона и упи јача ; шивење дионица (за-

вршно); обично тањење коже. . 

VI група 
Кројење коже главних делева; извлачење спољ-

них и унутрашњих ивица (завршно). 

5. С п е ц и ј а л н и н е с е с е р и и а в и о н с к и 
к о в ч е з и : 

HI група 
Крадење поставе; довршавање ("чишћење и фазо-

иирањег, 

IV група 
Израда поставе; извлачење ивице. 

' VJ група 
Разапињање коже на калупе; обрезивали коже. 

VI група 
Кројење .картона; тањење коже; порубдлдаање свих 

делова коже; шивење унутрашњег уређаја. 
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VU трула 
Кројење коже; израда унутрашњег уређаја; ручно 

шивење; шивење на тешкој машини. 

Vili група 
Сн ени јашио ручно шивење. 

6. К о в ч е з и о д к а р т о н а 
( т в р д и х п л о.ч ta): 

I група 
Мазање легендом; кројење пр издржавана за по-

клопце; кување лепила •(клајстера); превијање кар-
тона ручно. 

II група 
Лепљење ковчега папиром; прикивање придржу-

вана за поклопац; довршавање (чишћење и преглед), 

III група 
Склапање дрвених оквира; кројење и савијање 

лима; закивање ексера на шарке и на затваране (ша-
ќира и обртаја). 

IV група 
Закивање страница доњих делова кофера'; заки-

вање углова; закивање бравице и ручица; закивање 
дрвених оквира; ударање шарки и нитов ање; кро-
јење .папирне поставе; избијање картона-; савијање 
ковчега'. 

VI група 
Кројење картона (лепенке); комплетно склапање 

ковчега (клемовање). 

Vil група 
Шивење ивичном машином (ка Кант машини). 

7. К о ж н и к о в ч е з и : 
И група 

Чишћење и преглед. 

HI група 
Кројење поставе. 

IV група 
Извлачење ивице (рајфловање); зарезцвање и 

превијање ковчега; израда унутарње поставе; израда 
џепова и унутарњег уређаја1; шивење унутарњег уре-
ђаја на лаком строју. 

LV група 
Лепљење поставе унутарњег уређаја'; предшивење 

(хевтовање), # 

VI група 

Кројење картона; тањење коже; порубљивање и 
лепљење; окивање ковчега и нитовање. 

Vili група 

Кројење коже; израда ручица и углова; шивење 
иа тешкој машини; ручно шивење ковчега (обично). 

VIH група 
Специјално ручно шивење. 

8. Т е к с т и л н и к о в ч е з и : / 
I група 

Мазање легендом; слагање папира; ударање пу-
ли j a (клем); фарбање углова (истрчавање). 

li група 
Сортирање дрвених оквира; лепљење ковчега па-

пиром; припрема ручица и углова; довршавање, чи-
шћење и преглед. 

• Ul група 
Кројење поставе; израда унутарњег уређаја; скла-

пање дрвених оквира; тапациране кофера; текстилном 
превлаком (поставом), 

IV група / 
Кројење платна за лице; склапање; шивење уну-

тарњег уређаја. 

V група 
Лепљење картона' и рубљење; убацивање дрвеног 

оквира и опшивање ковчега; избијање ручица и уг-
лова; ударање брава и ручица. 

VI група 
Кројење коже sd лице; кројење картона!. 

Vil група 
Шивење рубова, ручица и углова на тешкој ма-

шини; склапање ковчега заковицама (клемовање). 

9. Р у к а в и ц е : 
.I група 

Квашење коже; убацивање поставе; кројење жа-
бица и подлога за дугмад. 

II група 
Нумерисане; кројење текстилне Поставе; дугме-

тирање. 

HI група 
Кројење штангли; просецање шлица и порав-

нање рукавица'; улагање уметака (шихтли); глачање 
рукавица; шивење поставе; кројење парна ди међу 
прсте (уметка и шихтли). 

IV група 

Машинско или ручно опшивање поставе; кројење 
крзна; наплив ање обруба, савијање и повијање; ши-
вење крзна, т п анг ли, жабица и платне; избијање; о-
брезивање. 

V група 
Пеглање рукавица'; шивење украса (ручно' и маи 

шинско) ауфнат. 

VI група * i 
Ручно и машинско шивење (састављање рука-* 

вица). , 
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.Vil прута 
Извлачење и превлачење коже; 

Vili група 

Кројење коже (тепсирање); ручно тањење коже 
(изједначе ње и ту лир ање), 

IO. Л о в а ч к и и р а з н и с п о р т с к и п р е д м е т и 
III група 

Шивење разни« обичних делова; фарбање и ис-
трљавање ивица; израда разних ситних делова 

V група 
Тањење коже; припремање и обележавање глав-

них делова; шивење и састављање .главних делова; 

VI група 
Ручно шивење. 

Vil група 
Кројење коже и осталих прибора 

lil. Р у к с а ц и и р а з н е т о р б и ц е о д т е к с т и л а : 
I група) 

Фарбање и истрљавање ивица, 

II група 

Избијање рупица на кајишевима. 

HI група 
Стројно шивење разних делова. 

IV група 

Кројење текстила; довршавање и монтирање де-
лова. 

V група 
Стројно шивење главних делова; ручно шивење. 

VI група 
Ручно и стројно кројење коже. 

12. М у ш к и о п а с а н и : 
I група 

фарбање и истрљавање ивица'; припремање шна* 
ла; обрезивања конца. 

li група 
Лепљење подлоге; обрезивање подлоге; сечење 

шпица; бушење рупица на строју; израда гајки; nat 
ковање. 

HI -група 
Нагрдување ивица ка бољим кајишевима; преви-

јање и лепљење дуплих калишева (шлоуф). 

IV група 
Шивење и обележавање официрских кајишева. 

V група 
Шивење опасана са шналама; закивање копчи и 

заматен (на официрским опаеачима). 

VI група 
Кројење коже; ручно шивење официрских ош* 

сана. 

JVL индустрија конфекције крзна: 

I група 
Шасоне пилотске: обрезивање и лепљење кар-

тона. 
Комбинезони, постава крзно: пришивање веша-

лица и лептирима; важење полна од коже; штуцовани 
поставе; пришивање дугмади; потуцшање KajlHinla. 
(гиртлз') и других предмета; 

Велур крзно: шивење за машину (ручним радом). 
Стражарска бунда 'са крзнарском поставом: ту-

цање рупица за бунду од платна; ручно пришивање 
дугмади. 

Пилотска капа (хауба): мазање и сапуњање. 

II група 

Стражарске рукавице ca крзнарекбм поставом: 
мон т ир ањ е коп чи ; 

Чакшире пилотске од напа напред постава: из-
рада поставе (херихтерај); чишћење и обрезивање. 

Кожни капут: причвршћавгње (штафирање) ру-
кавске поставе, пришивање дугмади иа постави. 

Весте пилотске: лепљење међупоставе; уметање 
дугмади; 

Комбинезон за тенкисте: сортирање скројног 
платна; 

III група 
Комбинезони од дрила са крзнарском поставом: 

израда рукава лица:; шивење поставе кеобојеног 
крзна. 

Бунде стражарске: израда рукава од дрила; ши-
вење (штеповање) рупица; састављање' и порубљи-
вање бунде; израда лептирића; израда вешалица'; 
шивење јаке (крагне); израда калишева (штангли); 
шивење јаке (крагне) од крзна и опшивање горњег 
руба пањтликом. 

Пилотска каша (хауба): кројење поставе; шивење 
(шхеповање) поставе; причвршћивање (штафирање) 
рукава и стављање рингле. 

Кожни капути: састављање плахе; стањивање 
(шерфање) коже. 

Комбинезони за тенкисте: израда и пришивање 
џепова; убацивање рукава; састављање ка j иш a 
(гиртла) и 'гајки; израда прореза (шлица); састав-
љање (шрита) порубљивање, израда и пришива ње 
потпетица; израда јаке (крагне); причвршћивање 
(унтершлаговање) поставе; пришивање крзна машин-
ски; ручно шивење (ферциговање) јаке 

Стражарске бунде: израда појачања за џеп и 
пришивање џепа на бунди; убацивање рукава на 
бунде; пришивање поставе на џепове и рукаве; при-
шивање крзна на јаку; ручно шивење (фарциговање) 
јаке (крагне); пришивање рупица. 

Чакшире пилотске: шивење поставе, ценкање 
поставе; састављање поставе на М1зшини. 

Веста пилотска: шивење јаке нутриет. 
Кожни капут: кројење и састављање плахе. 

V група. 
Пилотска капа (х&уба): крошње капе; шивење 

(именовање) капе са убацивањем поставе и кајишевв; 
пеглање. 

Чакшире пилотске: учвршћивање (унтертнлаго-
вање) поставе; шивење ручне поставе. 

Шасоне пилотске: израда кожице за затварење 
патент затварачем. 
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Комбинезон: израда »вица (кантова) састављање 
и причвршћивање карика; израда руница на ивици 
(канти) лептирићу (штангли) најдолу и рукавима; ши-
вење ивица, (кантова:). 

Бунда: шивење ивица. 
Веста пилотска: ушивање трико гарнитуре на 

рукаве и појас. 

VI група 
Комбинезон.' за тен.кисте:' слагање платна, обеле-

жавање по узорку и кројење. 
Белур крзно: поткрадање и потшивање празнина 

длаке ручно; разглачавање (распегл-авање). 
Чакшире пилотске: израда џепова и пришивање 

колона лица од папе; шивење патни, састав потко-
лена, израда и пришиван^ патент затварача; састав 
пређице, обрезивања поставе за џеп и пришивање 
репова, састав ирита; пр иш ива ње патент затварача 
на прорезу; израда појаса, шивење марамица и при-
шиван^ карика; пришивање појаса и увлачење ка-
миша, законче и марамица-; изглачавање и глачање 

Кожна блуза: израда рукава и стављања рукав-
ске манжетне (машински); састављање кожне блузе; 
поткрадање и прављење рукавеке наруквице; p acin е -
главање делова,, кожне блузе и глачање исте као 
готове кожне блузе. 

Кожни капут: састављање струка, уметање плаха, 
ушизање завршетка испод јаке и израда кајишића и 
штеповање кајиша; кројење поставе, обележевање 
рупица и поткрајање поставе; шивење унутарњих де-
лова; шивење и ушивање поставе на лице; састав-
љање руком. 

Vil група 
Бунде: кројење небојеног крзна. 
Кожни капути: састављање капута; шивење леђа 

и прореза»; израда рупица на реверима и шивење 
поставе. 

Веста пилотска,: израда рукава, бушење рупица, 
састављање весте и убацивање рукава. 

Кожни капути (виндјаке): израда ивица унутра-
шњих џепова; убацивање рукавац израда јаке; гла-
чање делова кожног капута; израда спољних џепова; 
израда рупица; шивење рукава, д о ш адио шивење, 
израда и шивење јаке. 

Велур крзно: машинско пословање делова. 

VIH група 
Кожни капути (блузе): машинско довршавање; 

кројење лица; преглед и примање. 
Кожни капути: кројење лица, преглед и при-

мање; израда ивица; глачање делова!, глачање го-
товог капута. 

Пилотске чакшире од наша коже: кројење чак-
шира; сортирање и кројење нутриед; опира јање по-
ставе. 

Весте пилотске: кројење и сортирање. 

IX група 
Велур крзно: специ јамка израда разних крзна; 

израда модела, кројење крзна. 

В. — ТЕКСТИЛНО ОДЕВНА ИНДУСТРИЈА 

a) памучни (ректор 

I. П р е д н о н и ц а : 

I група 

Чишћење цевки; мало чишћење стројева за пре-
дење памука.; чишћење амбалаже; пребирање и 
транспорт цевки; пребирање отпадака; сакупљање и 
сортирање конца; крпљење врећа. 
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Il група 
Сортирање отпадака.; вагање отпадака; прање 

крпа за чишћење стројева;; колона за скидање котеа1;; 
чишћење просторија; ручни пренос иредпређе; вези« 
вање кретенскиX врпци и трака; ношење цевки. 

Ili група 

Просаше цевки и отпадака; чишћење хигијеп-
ских просторија; вожење свитака; колона за чишће-
ње; натикање предпређе; улагање предива y сандук; 
транспорт- пређе и предпређе; транспорт отпадака; 
транспорт кардних лонаца; отварање бала; прање 
радних одела и рубља; завијање кањура; управљање 
лифтом; помагање на флајеру; отварање ir закивање 
сандука; рад .на p ас т ез a л и ци - помоћница ; рад «'.a чу-' 
пачу бал a-помоћи ик. 

IV група 

Присукивање; лепљење кожица на ваљке; вла-
жен^ Il радник; вргање и контрола отпадака; послу-
живање једног батера; рад на чупачу бала; циклон; 
налагање; нос лу жив a ње ргзвдакњача.; виклање пре-
дива; крижно намигање; копчање од 200—400 вре-
тена; дублирање памука ца 2 строја; паковање и 
просење пређе; транспорт сандука; брушење (помоћ-
ник); испитивање предива-; сортирање стењева пређе 
и предпређе; тргање предпређе; тргање памука; пре-
дење — три ваљкаста предиона — 250 вретена; ра-
стегање свиркова; пнеуматске чишћење гребена; по-
слу жива ње раетезаљки-номоћница; чишћење венти-
латора и климатизера; тргање сте њ ев a; поправљање 
корпи. 

V група , 

Рад на растезали ци са 12 одвода; поолуживање 
на 12 .нарди; трг a ћи агрегат; влажење (I радник); 
пресовање бала ручно; рад y комори; груби фда јер; 
— један строј; средњи, фини и екстра фини фла.јер, 
један строј; ис-прашивање крпа; чешљање на 2 строја; 
предење —- троваљкаста предивна — 500 вретена.; 
помагање код ручног чишћења гребена1; издавање 
алата и резервних делова; израда ваљка; послужи -
вање видова; радови код котације; мазање стројева. 

VI група 

Послови на канаду; рад на 2 батера; чишћење 
гребена ручно; дуплирање на 4 строја; предење — 
тр овал. каста предивна — 750 вретена; чешљање на. 
3 строја.; фини, и екстра фини фрајер — 2 строја; ру-
ковање в-л-ажионом; мазање тр .анем иси ја; плетење 
корпи; рад на 18 нарди; одржавање климатизера; 
вођење колоне за скидање; одржавање стројева 
Сподмајегор I групе.) 

Vil група 

Чешљање на 4 строја; брушење; предење (тро-
ваљкаста предивна 1000 вретена); послужување 3 бас-
тера; вођење колоне за чишћење; вођење израде ва-
љала; одржавање стројева '(подмајстор II групе). 

VIH група 
Руковање брушеним; одржавање стројева (.под-

ма јегор IH групе). 

2. И з р а д а ш и в а ћ е с к о н ц а : 
И група 

Ручно паковање. 
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III група 

Наметање на илу тке; етикетира ње; припремање 
предива; сушење предива. 

IV група 

Чишћење стројева за копчање; премотовање; пр-
љење конца; намештање «а полуајутомитиш ; камо-
ковање на дрвене 'калеме; намотавање на папирне 
цевке; намотава ње на аутомату; намотавање на 
менасе. 

V група 
Дуплирање; сновање конца; полирање; кончање; 

мерење готовог конца. 

VI група 
Мерцеризирање; бојадисање на цевката. 

Vil група 
Белење самостално; самостално бојадисање. 

3. И з р а д е т у љ а н а : 

Il група 
Пренос туљана. 

lil група 
Слагање и везивање туљана; мешање лепила; 

сушење туљана. 

IV група 
Брушење папира; резање папира. 

V група 

Рад на строју за израду туљана. 

4. Т к а е н и ц а п а м у к а " : 

I група 

Помагање на 8 разбоја; спремање »пченица; на-
тицани потке на аутомате; чишћење нити; чишћење 
и сортирање цевки. 

II група 

Помагање на 16 разбоја; чишћење сирове робе; 
премотовање робе и обрезивање конца; додавање 
код угађања; вожење потке; вожење сирових тка-
нина; ткање на 2 уска глатка разбоја; припрема потке 
за ткање декоративних тканина; чишћење просто-
рија. 

lil група 

Наметање ламела; припрема основних вал>ака за 
приврткивање стројем; обично мотање потке; мо-
тање вигоња; отварање сандука са предивом; премо-
тавање основе; чишћење разбоја; сновање-помоћник; 
витлање; ткање на 3 глатка уска разбоја; ткање на 
2 .листовиз широка разбоја; ткање на 2• мјенбена 
уска разбоја; поправљање ткалачких гребена>помоћ-
ник; премотовање са кањура. 

IV група 

Транспорт ваљана основе; увађање са помоћни-
цом; рад иа строју за мерење сирове робе; чишћење 
сирове робе строј««; ред ва ректометру; чишћење 
и преш ив ање тканина; премотавање са кањура обо-

јеног материјала; поробљење кањура; копирање и 
везивање жакард карата; преузимање сирове робе; 
мотање бојене основе; мотање вигоње крижно; коп-
чање обичног предива; припремање брда; аутомат-
ско мотање потке; шкробљење основе — помоћник; 
ткање на 2 глатка широка разбоја — теже тканине; 
ткање на 3 листови,a разбоја; ткање ка 4 глатка уска 
разбоја ; ткање на 4 листовна разбоја са помоћни-
цом; ткање на 3 мј еиб ен a уска разбоја. 

V група 
• Копчање ефектног предива; увађање основа са-

мостално; енглеско сновање; парање на разбоју; пре-
молување ваљана основе; ткање на 2 жак ард уска 
разбоја; ткање на 3 мјенсена широка разбоја; ткање 
на 12 аутоматских уских разбоја; ткање на 8 ауто-
мата широких; ткање плиша (јагње и бибер); ткање 
„росхара", 

VI група 
Енглеско сновање бојене пређе компликовано; 

сновање сашко — глатко; увађање коми лик оваких и 
бојених основа; присукивање основе ручно; угађање 
мити на разбојима; преузимање сирове робе; бушење 
карата; ткање на 6 уских глатких разбоја; ткање 
на 8 уских глатких разбоја са помоћником; ткање ва 
4 листови» широка разбоја; ткање ва 4 мјенбена уска 
разбоја; ткање на IO аутоматских разбоја преко 
160 см.; ткање на 12 аутоматских широких разбоја; 
ткање на 6 листовних разбоја са помоћником — 
теже тканине; ткање на 8 лис товних разбоја са по i 
моћ »и цом; ткање на 4 широка глатка разбоја; ткање 
на 16 аутомата уских; ткање на 12 уских глатких 
разбоја са помоћником; ткање на 4 жакард уска раз-
боја ; ткање на 24 аутаматских уских разбоја; ткање 
на 14 аутоматских разбоја преко 120 см.; ткање «ai 
2 жакард разбоја, тешке тканине; ткање плиша (ка-
ранфил и астрахан); ткање жакар д декоративни« 
тканина I разбој ; одржавање стројева (подмај-
стор I групе). 

Vil груша 
Сашко сновање одмерених узорака; привртки-

вање стројем; .издавање потке; прегледање сирове 
робе — вођа; израда „галирунга"; ткање на 12 ли-; 
сговних разбоја са помоћником; ткање на 16 мј еиб е-
них разбоја без помоћника; ткање на 6 глатких ши-' 
роких разбоја; ткање на 6 лис товних разбоја без 
помоћника; ткање на 6 широких мјенбених разбоја 
са помоћником; ткање на 4 жакард широка разбоја 
са помоћником; ткање на 20 широких аутомата; ткање 
иа 32 уска аутоматска оазбоја; ткање узорака; бу-
шење карата по шаблону; одржавање стројева (под-
мајстор II групе). 

VIH група 
Израђивање ткала'чних чешљева; самостално 

поробљење; одржавање стројева (подмајетор iti 
групе). 

5. О и л с м е њ и в а њ е п а м у ч н и х и с в и л е н и х 
т к а н и н a : 

I група 
Резање комада no ширини и дужини; привези-

вање и извлачење крајева; излагање за смуђење. 

Il група 

Транспорт сирове робе; шивење робе стројем; 
одмотавање праменова бељене тканине; мерење и 
ађуетирање робе — IL радник; ручно разапињање 
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л лишеног темеља — Il радник; резање и слагање по-
кривача и чаршава; шивење покривача; сушење 
робе. 

Ili гр y пз 

Ручно разапињање и т р е т и р а њ е плиш ев ог те-
меља (I радник); слагање партија за бојење и ainpe-
туру; четкање памучних тканина пре штампања; па-
рење основе и потке; рад на мокром глачаонику — 
помоћник; ручно разапињање робе на оквир —. по-
моћник; рад на p ает е зној сушионици II радник; вле-
ч е њ е тканина — прскалица; рад на сухом глачао-
нику — помоћник; одмотавање готових тканина и 
означавање грешака; слагање и дублирање тканина; 
стројно утискивање фигура y плиш; глачање на ко-
ритаатој преси (му ада); a ђу старање обично и ађу-
стирање трака; шивење и повезивање тканина; 
стројно наметање робе на картон. 

IV група 

Штампање на ролоу —• HI радник; чупављење 
на једном строју — III радник; р у и н и р а њ е ; обруб-
љивање покривача, марама и марамица; улагање и 
глачање робе; ломљење аир е тур е; мочење и шалот а -
вање сирове робе; бојадисање пређе — помоћник; 
искувавање тканина — помоћник; пресовање и сигни-
рани робе; мерцеризирање предива — помоћник; 
кување апретуре — помоћних; транспорт и припрема 
боја и хемикалија; хром,ирање —• помоћник; раза-
пињање робе на оквир; сушење кањура; ручно ути-
скивање узорака y плиш; растегање плиша са су-
шењем; преглед и четкање садета; рад на хотфли — 
Il радник; сушење и апретирање — помоћник; ме-
рење и ађуотирање — I радник; помоћни радови 
код молетирања; рад на мулди; помоћни рад код 
штампања; рад пз егализираном строју — помоћни 
рад; рад на хидрауличној преси — помоћни рад; 
преглед и класификација робе; сушење на ваљкастог 
сушконици; глачање из ваљкастог еушионици; раз-
двајање праменова; рад на обичном календеру; су-
шење пређе; центрифутирање робе и сировина1; раш-
кробљавање и пр е мотала ње — помоћних, рад на 
ко та оном кал ен деру; сортирање робе; парење штам-
пане робе — Il радник; четкање пре штампања,. 

строју; самостални рад на финиш календеру; мани-
пулација код мерцеризираног агрегата,; IH ир ниско 
прање; рад ,на цилиндерекој сушиони — вођа; израда 
хипохлорита,; припрема специјалне «претуре; одстра-
нување боја; кромирање и искувавање; прање и са-
ну њање штампане робе — приучени бојади/сар; испи-
рање анилинске боје из робе; рад на специјалном 
календеру; вођење агрегата за бојадисање шедит ом; 
бојадисање y кади са антр a солима; вођење котаоног 
ка лс нд е ра; рад на великом календеру; вођење рада 
на специјалном календеру; преузимање и наклапање 
робе. i 

Vil група 

Набијање тиокарских ваљак a; штампање на ро-
лоу — I радник; филмско штампање — I радник; 
бојадисање на јигеру — 2 обична или 4 аутомата; 
самостално бељење и кување робе y котлу; индиго 
бојадисање; смуђење и рашкробљавање; рад на окси-
дацис1Н10ЈМ строју — вођење; самостални рад на ка-
тер-,плату; бојадисање цевки и ваљака на апарату; 
брушење шишаћих ножева; прање и развијање наф-
рла-; самостална припрема a пр ет уре и татарских 
боја; шишање ма драп a стројно; припрема хлорове 
дужине; бојење на звезди и вретеном a; руковање 
смуђионом; гребенање робе и брушење ваљака,; ку-
вање боја — I радник; одлагање робе y хемикалије; 
улагање робе y котао; рашкробљавање на строју за 
прање; кување робе y котлу; белење хипохлоридом; 
бојадисање предива y кади; праменове» бојадисање 
на фулару; е амос та ли o бојадисање на апарту; довр-
шавање сомота. 

VIH група. 

Вођење одељења за чупављење; самостално из-
давање боја; вођење •ађуетирнице y великом преду-
зећу; молетирање, помоћник; самостално бојадисање 
(р ада ик са испитом); a пр старање самостално; израда 
сомота-I радник; издавање боја. 

IX група 
Израда шаблона за штампање. 

V група 

Прање на клапоу; прам епско прање штампане 
робе; воскање и финишање; рад на воденом кален-
деру; манипулација ма ракел строју; календрирање 
на малом календеру; кисељење на клапоу; прање и 
развијање нафтола; шишање; рад на егализирном 
строју; припрема' хемикалија и боја по рецепту; пре-
глед бојадисане робе; мерцеризирање робе — по-
моћник; мерцеризирање кањура; листрирање; испи-
рање y штампарији (Il помоћник); шишање м a драп а 
p уп ira ; мерење и коначни преглед тканина за деко-
рацију, белење и сушење — помоћник; кување штам-
парске масе, припрема штампарске боје; преузимање 
сирове робе; одлагање робе y базен; смуђење; рад 
на сушионичком агрегату са фуларом; резање сомота 
•на строју; распростирање (Праменова; рад на рекет 
апретурном строју; дегумирање свиле. 

VI група 

Штампање пз ролоу и филмско штампање — Il 
радник; чупављење ва 2 строја1, — Il радник; пра-
менова бојадисање са антрасолима и прање; рад на 
растегна j сушиони — вођа; рад на мантел машини 
— вођа; рад на крен кал енд ер ,у — свила; рад на ка-
лендару — вођа; кромирање акилинске боје ma ји-
геру; шишање велветона ; самостални рад на хо тф ли 

Б. Бунарски сектор 

I. П р е д и о н и ц а , : 

Скупљање и чишћење цевки; пребирање цевки и 
транспорт; скупљање и пребирање отпада,мн; чишће-
ње амбалаже; крпљење врећа. 

Il група 

Чишћење просторија; тргање бала—помоћник; 
прање вунених крпа; сортирање крпа по боји; пу-
њење влачаре — Il радник; сортирање отпадака; ва-
г а н е отпадака,; шивење вретенских трака; мало чи-
шћење стројева. 

III група 

Ађустирање прамена; прскање са сушионе; из-
рада четака — Il радник; мотање прам-ова; транспорт 
y ра звр став зони; пуњење левиаташ; пређење — Il 
радник; пуњење влачаре; лепљење кожица.—(помоћ-
ник; сушење пређе; рад y мешаони; пресовање цевки 
« отпадака!; прање радног одела и рубља; транспорт 
пређе; клецање отпадака.; чишћење хигијене мих про-
сторија. 
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IV груша " 
Извлачење на гиблоксу—-прво и друго; спремање 

и машћење кревета; парење пређе; и спрат ив ање 
крта—клепано; тргање крпа—Il радник; разв лак ну-
вање и ра.хљање вуне; примање са левијатана; цеђе-
ње сировина и тканина; послужување обичне сушаре; 
пуњење владаре; шпревар; извлачење прво и друго; 
извлачење на влачари; чишћење на крај ѓону; ређање 
игала; лепљење ваљана; копчање предива; сорти-
рање вунених крпа по квалитету; пуњење мешаоне; 
рад на дводељној влечар« вигањ; прање y полулеви-
јатану и y кадама; чишћење вентилатора; поправ-
љање корпи; помоћно брушење; тргање крпа. ка 
строју са једном тамбуром; пнеуматско чишћење 
гребена. 

V група 
Послуживање контине;; тргање вуне; припрема 

мешавине .вуне и вигоње; .тргање крпа—I радник; 
средње предпређење; извлачење и поравнање—прво, 
друго и треће; прво предење на селектору до 480 
вретена; предење на прстенчастом строју на једној 
страни; предење на звонастом строју—Il радник; ма.-
зање стројева; грубо предпредење—прво, друго и 
треће; контрола предива; средње, фино и коначно 
предпредење. 

VI група 
Израђивање чешљева; израда четама; .предење на 

прстенасти строју на две стране; предење на звона-
стом строју на једној страни; лемљење игала; чишће-
ње гребена! нарди—Il радник; мазање трансмисије; 
издавање алата и резервних делова; плетење корпи; 
одржавање стројева (лодмајстор I групе). 

Vil група 
Предење на звонастом строју—две стране; чи-

шћење ваљана и гребена; брушење гребена; рад на 
левијатану — вођење; одржавање стројева — (подмај-
стср II груп е V 

VIH група 
Надбрушење; одржавање стројева' (подмајстор 

IH грунев 

2. Т к а е н и ц а в у н е : 

I група 
Сакупљање цевки и сортирање; сакупљање кон-

ца.; опремање пијаница; чишћење нити. 

II група . 
Чишћење комада; слагање кончаног предива и 

прегледавање; вожење потке; вожење сирове тка-
нине. 

IH група 
Додавање код улагања; послови y складишту 

пређе; кончање—I) радник, намотавање потке на 
цевке; намотавање потке—„шлаух"; премотавање ос-
нове; повезивање код кончања—једноставно предиво; 
чишћење разбоја; кончање једноставног предива; 
поправљање ткалачних гребена; сновање—помоћник. 

IV груша 
Батање отпадака; шивење бројева; мерење ко-

мада; копчање; прегледање робе—Il радник; тран-

спорт основних ваљана; ректометар; рад но строју 
за мерење сирових комада; преузимање сирове робе; 
припрема брда. 

V група 
Увађање код квара („малеруше"); прегледавање 

комада—I радник; сновање глатких оанова; увођење 
основе; шир o бљесне—помоћник; изгнивање грешака; 
Увезивање код кончањз' ефектног предива; ткање 
на I разбоју обичне тканине, 

VI група 
Приврткивање основе; контрола густоће; снова-

ње десиниране робе; ткање на један разбој—компли-
циран е тканине; одржавање стројева (подмајстор I 
груне). 

VH група 
Поробљење—I радник; прегледавање робе и оз-

начавање грешака; ткање на 2 широка разбоја; тка-
ње на 3 разбоја е помоћником; ткање плиша и при-
мера; ткање жанардз<; ткање узорака ручно; изда-
вање потке; одржавање стројева (подмајстор II 
групе). 

VIH група 
Ткање на 4 разбоја са помоћником; израђивање 

ткалачких чешљева; одржавање стројева (подмајстор 
HI групе). 

3. O m л е м е њ и в а њ е в у н е : 

Il група 
Одмотавање покривача; повезивање д а ј е в а ; чи-

шћење просторија. 

HI група 
Глачање—помоћник; паковање; обрезување жица; 

обрубљивање покривача; убацивање сировина; суше-
ње предива; мерење и слагање готове робе; слагање 
партија и тр анет o p тов ање; рад y «претури и бојади-
са они-помоћну рад; стројно дублирање. 

IV груша 
Ађуетирање и пресовање; резање покривач'.; на-

макање; сушење комада; парење и четкање; мереле 
робе на столу; транспорт робе y складиште; пресо-
вање робе y бале; дезинфекција.; бојадисање пређе— 
помоћник; рад y механичкој сушиони, сухо дгкати-
рање; глачање ih- слагање робе; фиксирање; прегле-
дање робе; помоћни послови код хромирани; ши-
шање мелтона; ратинирање. 

V група 
Послуживање хидрауличне пресе; прање; шиша-

ње велура'; чупављење тканина на једном строју; 
намакање комада и карбонизирање; мокро дс,коти-
рање; послуживање коритасте пресе (Мулде) саго-
ревање; наматање тканина код ваљања; припрема 
боја по рецепту; бојадисање сировина. 

VI група 
Бојадисање комада; ваљање; хромирлл»ј бојење 

предива y кади; импрегнирање и сушењ« предива; 
бојадисање на есеру, 
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Vil група 
Бојадисаше предива'; бојадисање чешљале ткани-

не; индиго бојадисање; брушење ножева за шишање; 
преглед и класирање готових тканина; издавање боја. 

в) Предиона природне свиле 
Il група 

Чишћење просторија. 

HI група 
Стружење; прикупљање отпадака; чишћење хи-

ги јонских просторија, 

IV група' 
Разврставање-сорт,ирање; решат ар ењ е; паковање 

свиле; увијање кањура; кување—помоћник; кување 
•маварате—помоћни рад. 

V група 
Редактирање; контрола титра1; нама тање; чишћење 

свиле; кување чаура. 

VI група 

Везање нити; мерење чаура; дублира«»© нити; 
копчање предива1; финално намета® ање; одмотавање 
y фил a нд и. 

Vil група 

Предење до 8 турбина; прегледање свиле; ку.ва>-
ње мачарате. 

Vili група 
Предење преко 8 турбина. 

г. Ткаонице свиле: 

I група 
Помоћни послова на 6 разбоја'—помоћник; чи-

шћење просторија1; спремање ничаница. 

II група 
Слагање сирове робе; чишћење и сортирање цев-

ки; ткање на I уски разбој глатко. 

Ili група 
Додавање код увађања; чишћење сирове робе; 

ткање на 2 уска разбоја, глатко:; чишћење, стројева; 
во жен» е сирове робе; вожење потке; отварање сан-
дука; чишћење хигијенских просторија. 

IV група 
Спремање листова и брда; наметање основе; на-

вијање свилене пређе; наметање потке аутоматски; 
наметање потке обично; превијање бојене свиле са 
кањура; ткање на 2 широка, разбоја ; поправљање 
чешљева; наметање ламела; транспорт ваљака осно-
ве; рад на строју за мерење сирове робе; послови на 
ректометру. 

V група 
Кснчање-дублирање; увађање са помоћником; 

прављење крста; основање ивице; ткање на 3 уска 
разбоја креп или обично; ткање природне свиле на I 
разбоју (падобрански тканина); мазање стројева; 
преузимање сирове робе. 

VI група 
Копчање ефектног предива; сновање свиле саш-

ко; увиђање глатко; увађање нити иа разбојима; бу-
шење жакард карти; ткање на 2 широка жакард ра-
збоја; ткање на 2 мјенбена разбоја; парање на ра-
збоју; поробљење—помоћни рад; одржавање стро-
јева (нодмајстор I групе). 

VH група 
Прифркавање ручно; кретање; издавање потке; 

.компликовано увађање; ткање на. 3 широка разбоја 
тешке тканине; ткање на 4 широка, разбоја лако; из-
рада „галирунга": одржавање стројева (подмајстор 
Il групе). 

VIH група 

Привргкивање основе стројно; сашко сновање 
компликовано; ткање на 6 уских разбоја без помоћ-
ника!; ткање на. 4 ж а к : р д разбоја са помоћником; из-
рађивање ткалачких чешљева; самостално, шкробље-
ње; одржавање машина (подмајстор IH групе). 

д. Мочионице кудеља и лана: 

II група 
Превоз запрегом HS индустриско M колосеку. 

III група 
Чишћење просторија; чишћење хигијеиских про-

сторија; примање кудеље са турбине; примање ку-
деље еа тресалице; превоз кучине; везање сушене 
стабљике; кзмзрење. 

IV група 
Подизање стабљике и резање; примање ca. ломи-

л и ^ и стављање y рнфлер; примање са. рифлера и 
стављање кз' транспортер; прављење ручица, код тур-
бине; улагање y тресалицу; увоз и извоз из сушаре; 
разастирање на стерилишту; пуњење и пражњење ба-
зена' водом, 

V група # • 
Чишћење вентилатор a; разделување и додавање 

стабљике; примање са ломилице и слагање y овежње-
ве; улагање y турбину; чашћење поздер a код ломи-
лице; камарисање поздера; разређив:зње на турбини; 
пресовање бала механичко; по дм азив ање; ложење су-
шаре, 

VI група 
Улагање y ломилицу; чишћење канала код ви-

кача.; рад на. турбани; чишћење поздер a испод тур-
бине; пресовање ручно. 

VH група 
Вијање на. точковима; разврставање влакна; по-

кривање камара; разврстан»е стабљике; улагање y 
базен. 

VIH група 
Мочање стабљике, 

Ђ. Предионице кудеље, јуте и лана: 

Il група 
Сечење конопца са бала; скидање калемова; чи-

шћење просторија; разношење предива; обично клун-
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чање опсада; везање клубадсЈ; таков ање клуба,ди и 
предива; додавање и одношење клубади; мерење 

•1урта>; окретање точка код ручног у т р а , 

III група 
Довоз сировина, јуте или кудеље; рад на извла-

чицама; чување дањтлика y предпредиони; ношење 
предпређе; везање вр степских врпци и пантљика; гил 
уређење!—помоћна преља; послужив ање сушаре; пле-
тење врпци; полирање канапа1—(помоћни радник; npe-
мотавање ужареног предива; мочење механичке и 
ручне ужарије; паковање предива и канапа; машин-
ско отварање бала. 

IV група 
Омекшавање на „софтенеру"; омекшавање на 

„реиберу"; ломљење сисама; ручно „бачовање" јуте 
ei сисала; влажење кучине; храњење предкарде; сла-
гање дугог влакна за пантљике; предпредење; извла-
чење кудеље и лана; гол предење; додавање код 
механичке чешлаше кудеље; сисал предење; ауто-
матско сисал предење; сухо предење помоћник; коп-
чање; клупчање канапа; мотање квњура; полирање 
канапа:—помоћник; разношење пред полирање; снаб-
девање механичког ужјзрског строја сировином и 
одношење готове робе—помоћи«1 радник; мерење 
канти. 

V група 
Сортирање јуте по квалитету; ређање игаша; 

ручно прављење ужади; улагање ручица y аутомат-
ски чешљаоник; истресање влакна на тресалици; во-
ђење фине влачаре; мерење канти и врпци", поправ-
љање гилова и чешљева; контрола нумерације; пре-
ђена y сухој предионици; вођење колоне/за скидање; 
мокро предење—(помоћник; стругање ваљак? y мо-
крој предиониии; мазање стројева.. 

Vl група 
Одржавање кли-матизације; лређење—мокра пре-

дионица; вођење строја за полирање; катранисање 
ужареног предива, подмазивање трансмисија; одржа-
вање стројева (подмајстор I групе). 

Vil група 
Гребенање кудељиог влакна' бр. 5—8 ручно, 

спондита и лена; инструк^ажа y пр еди он иди; специ-
јални ужарени радови; вођење механичког ужареног 
строја; одржавање стројева (подмајстор II групе). 

VIH група 
Стројно резање дугог кудељног влакна; одржа-

вање стројева (подмајстор ПЈ групе). 

Е. Ткаонице кудеље, јуте и лана: 

Il група 
Мерење гурта; издавање потке. 

Ili група 

Чишћење просторија; крижно налагање; мотање 
оа кањура; паковање калема; подвоз готове робе era 
ткаоне. 

IV група 
Увађање тлата е основе, ткзње занатских гурТЈ.; 

сновање основа за гурте; ткање лаких тканина; тка»-
ње кепеца и атласа на уском разбоју; шкробање ос-
нове—'помоћник; увезивање основе на разбоју. 

V група 
Припрема и оправка брда.; ткање на 2 разбоја; 

улагање основе на развоје; припремање ваљзка ос-
нове; сновање на конусној сноваљци; метање потке 
са кањура; ткзње млинских и погонских гурта, 

VI група 
Ткање на 4 р а д о ј а ; ткање тешких техничких 

тканина и церада; ткање вишеструких гурте; преглед 
готове робе; одржавање стројева (подмајстор I 
групе). 

Vil група 
Шкробљење и сновање—воћа; контрола густоће 

и квалитета; одржавање стројева! (подмајстор II 
групе). 

VIH група 
Одржавање стројева (нодмајегор III групе). 

Ж. Апретирање кудељних, јутених и ланених тканина: 

HI група' v 
Влажења и поробљење тканина; слагање и ду-

блирање; мерење, и чишћење тканина; кзландрнрање 
-^помоћни рад; манглање—помоћни рад, 

V група 
Каландирање I радник; манслање—I радник; ши-

шање тканина; ађу старање; паковање. 

3. Т р и к о т а ж е : 

IH група 
На'матање предива на калем; репаоирање плетене 

робе; витлање; кетлање бере капа; окретање плетива; 
рентирање вателина; наметање природне свиле; кри-
жно нам аташе предива; репасирање берета, и фесова; 
мочење берета и фесова. 

IV група 
Глачање рукавица и капа; шивење плетива; гази-

рање; чешљање плетива; прављење шава и рубља; 
плетење рукавица и капа'; гребенање ва.телина; пле-
тење берета и фесова'; плетење на једном „катен-
штул'\ 

V група 
Сновање за „ракел'' строј; плетење на „.рунд-

'штул"' строју од 15 мајеза; плетење на два кетен-
штула; плетење на „рЅкел" строју. 

VI група 
Сновање за „кетенштул"; плетење на „рундцгтулу" 

од 16 ма језа на више; свађање нити ка „кетенштулу". 

Vil група 
•Плетење «a 4 цинтерлак" строја. 
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И. Плетива: 

Il група 
Чишчење просторија; лобирање, сортирање и 

слагање цевки и калема'. 

Ili група 
H ам a тање предива; релаксирање плетене робе; 

чишћење хити j епских просторија; преношење преди-
ва! и готове робе. 

IV група 

Отпремање плетене робе. ** 

V група'' 
Плетење на ау тома током строју; плетење на руч-

ним стројевима до броја 5; плетење на ручним стро-
јевима1 од броја IO глатког плетива. 

ком. 

VI група 

Плетење на ручним стројевима од 6—10 са узор-

VII група 
Плетење на стројевима „линкс-линкс"* 

Ј. Котон чарапе: 

Il група 
Жигосање чарапа; спајање чарапа; стројно; чи-

шћење просторија. 

Ili група 
Мотање свиле на кањуре; крижно наметање сви-

ле; преглед сирове робе; чишћење хигијенских про-
сторија; паковање. 

IV група 
Разврставање• чарапа; слагање парова; репасира-

ње сирове робе. 

V група» 
Састављање парова; шивење парова; преглед го-

тове робе; обликовање- релаксирање готове робе. 

VI група 
Шивење пете и прстију; кеглање; низање очица; 

плетење прстију и пета. 

IH група 
Шивење парова; ађустирање чарапа; наматање 

предива; спаривање чарапа; слагање чарапа; пако-
вање; рубљење; репасирање сирове робе; чишћење 
хигијенских просторија. 

IV група 
Плетење дужине; кетлање; обликовање; репаси-

рање готове робе; шивење ната. 

V група 
Плетење стопала ка 2 строја. 

VI група 
Плетење на дуплом цилиндер еутоматском стро-

ју; плетење на жакардском строју. 

Л. Конфекција одела: 

I група 
Разношење конца; наметање конца. 

II група 
Чишћење просторија. 

Ili група 
Цртање-означавање за тумбе и рупице; штафи-

рање—друго. 

IV група 
ЦЕИкерицз, II; слагање робе; рад на ригл машини; 

прављење рупица и пришивање дугмади; ручно гла-
чање—друго. 

V група 
Послови на строју за протицање вате (пикира,-

ње); цвиковање прво; окретање и обрезување; шиве-
ње и настављање улошка1; рад на строју за хефтање; 
прибадаиица фазоне; шрафирање—'Прво; шивење, ру-
кава; глачање ручно—прво. 

VI група 
Учзршћивање на обруб орукавља; бушење ша-

блона,; рад код мајсторског стола; кројач HI; нарко 
глачање—друго; издавање робе за посао. 

Vil група 
Плетење дужине; плетење стонале. 

Vili група 
Плетење целе чарапе. 

К. Стандард "чарапе: 

I група 
Растављање и парање дужина (рендера); спајање 

чарапа. 

H група 
Окретање чарапа; окретање кетлање чарапа; пре-

гледање прво; прегледање друго; жигосање; чишће-
ње просторија. 

VH група 
Парно глачање—прво; кројач други; израђивање 

шаблона—'помоћни рад. 

VIH група 
Кројење прво; рад на тра јно ј пили; приређивање 

за шивење; преглед готове робе; налагање сукна на 
кројачници. 

IX група 

Испитивање шаблона y тешкој конфекцији'. 

I група 

Обр езивањ е конца1. 
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л>) конфекција рубља; 
I група 

Обрезување конца. 

II група 
Намачив ање рупица; етикетирање; слагање; чи-

шћење просторија. 

l i груша 
Разврставање и везење; улагање; окретање ман-

жета и овраткика; унутарњи транспорт; шивење дуг-
мади; разврставање; шивење рупица; чишћење хиги-
јенски* просторија. 

IV група 
Шивење обично; украј ање прса; украј ање ру-

кава; украјање орукавља. 

V група 
Шивење на специјалном строју; шивење обрат-

ника; глачање. 

VI група 
Контрола робе; прецртување. 

Vil група 
Кројење стројем. 

Vili група 
Кројење ручно. 

м) конфекција трикотаже: 
Ш група 

Бројење и варање; е тик етар ање; означавање за 
рупице и дугмад; завршавање руком; чишћење про-
сторија. 

lil група 
Окретање огрлица: улагање скројених делова; 

слагање Готове робе; паковање готове робе; унутар-
њи транспорт; пишање рупица; припрема за кројење; 
Пришиван.е дугмади стројем; шивење на обичном 
строју. 

IV група 
Обликовање обратнице; преглед готове робе; гла-

чање готове робе; шивење е гр лица* и рукава; шивење 
ланчаним стројем; релаксирање готове робе. 

V група1 

Кројење ручно. 

VI група 
Радови на кројењу са трачком пилом; стројно 

везење. 

н) израда шешира од зечнје длаке: 

Il група 

Чишћење просторија-; тискање вињета. 

HI група 

Ушивање подлоге; е тик мирење; ретуширање 
подлоге. 

IV група 
Мешање аечије длаке: ушивање кожица; правље-

ње машни; шивење врпци на шешир; уживање под-
логе; прање кожица:; дизање флуора ; мочење; обрези-
вање, чишћење и сушење; омекшавање и резање; 
грубо одабирање длаке. 

V група 
.Испирање туљака; отварање кожица; шишање ко-

жица и главе; пухање зе чиј е длаке; варање длаке; 
обрезување шешира; глачање пешчаним врећама; 
гребенање туљака; чешљање и разрезивање; фино 
одабирање длаке; сушење филца; аквасерија; ши-
шање велура; редирање. 

VI група 
Ваљање на чекић; ваљање на уже; ваљање ка 

бубањ; ваљање бо јених туљана ; накнадно ваљање; 
предрибање; прање и чешање; пешчано пресовање; 
вођење шиваоне; бојење шешира; хидраулично пре-
оовање обода'; контролиоање туљака; рибање главе; 
бајцање длаке; улагање аквасерија; 

Vil група 
Бајцање кожица; прање велур туљана; истезање 

главе; апретирање туљака; ручно обликовање; навла-
чење туљака; кашупљење шешира; истезање обода:; 
учвршћивање главе; ф<хање зечије длаке. 

њ) шешири од сламе: 

Il група 
Чишћење просторија1; е тике тир ање. 

HI група 
Навијање сламе; шивење шешира. 

IV група 
Апретирање; опремање шешира. 

V група 
Боје ње-личење шешира. 

VI група 
Бојење сламе; давање облика; пресовање. 

о) шешири од вуне:. 

П група 
Чишћење просторија; сушење и растресени вуне. 

HI група 
Батање вуне; Батање пре бојења; сушење туљака; 

улагање код стројат за прављење туљана; чишћење 
хити јонских просторија; омекшавање ручно и па-
рење. 

IV група 
Опрема шешира кожом и врпцом; бижонирање; 

прање вуне; центрифугирање; тргање вуне; влачење; 
ваљање на ужету; владање и четкање стројем; обре-
зивање крајева; апретирање стројем; давање сјаја 
(стројем); четкање стројем давање сјаја филцом; 
одвајање че тиња; кд еп ање шешира. 
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V гр ул.t 
Пресовање оз пешчаном врећом; ваљање; карбо-

ћизирање; ваљање на мултиролу; истезање туљана!; 
сечење обада-; пресовање хидр ау личном пресом;' укру-
ћивање туљана; стројно постење; прављење туљана; 
ваљање и г ликовање; глачање ручно; ротирање 
ручно. 

VI група 
Плагирање туљана; истезања туљана ; плагирање 

ручно; филцање. 

Vil група 
Мочење y киселинама'; "бојење. 

с) чипке: 

IH трупа 

Пр емо тава ње предива; рубље«, е читак a. 

IV групи 
Мазање стројева1; п лет е ње-п «моћник. 

VE група 
Плетење чииака. 

VK групи 
Одржавање, стројева (подмајстор1 II групе). 

п) врпце: 

I група 
Резање везица. 

IT група 
Скидање трака са разбоја; чишћење просторија; 

налагање врпце; учвршћивање везица; чишћење врп-
ци; премотавање гумених и металних нити; дода-
вање код увађањга; резање и наметање врпци; ме-
рење врпци; «добијање оковица. 

т) апретура чипака и врпци: 

I група 
Бројање и преглед везица; наматање стројем'. 

одмагање стројем. 

П гр упз 
Мерење стројем; резање и мерење везица; наме-

тање ручно; мерење ручно; набијање оковима; чиш-
ћење просторија. 

Ili група 
Увиђање глатке основе; ткање на; једном раз-

боју; наметање памучног предива'; сновање памука 
механичко; маштање потке; глачање врпци; чиш-
ћење хигијенскиX просторија. 

IV група' 
Плетење обичних везица; плетење гумом или ме-

талном жицом; листрирање предива; сновање памука 
ручно; увиђање компликовати основа; присукивање 
основе; механичко сновање свиле; наматање свиле 
и челичног предива; ткање свилених врпци; ткање ка 
2 разбоја. 

IH груда 
Парење и преглед чишка; преузимање робе; чи-

шћење и преглед робе; уређивање робе; уређивање 
пипака. 

IV група 
Помоћно атр егир ање; газирање; лис тр ир ање; ка-

ла« др, ирање. 

Vl група 
Апр е тир ање е амос i a лио. 

V груп д 
Ткање на разбоју са мјенбеним уређајем; ткање 

на жакард разбоју; издавање пређе; ткање на 3 
разбоја'; 

VI група 

Плетење застора; поробљење основе. 

Vil група 
Одржавање стројева (подмајстор Ц групе). 

р) галенске врпце: 

Ж груп a 

Преметање робе; чишћење просторија. 

Ili група 
Дуплирање унутрашњих кити; дублирање једно-

бојно. 

IV група1 

Дубл ирање виш ебо ји o и свиле; плетење везица; 
(Плетење везица? са поставом, 

_ћ) израза, белиона и конфекција уложака' 

I група 
Одмотавање ст аки ч ев ике; резање газе; резање 

врпце; зашо тае ање трака-; етикетироње; везање y 
омоте; израда папирним кесица-; резање папира, 

II група 
Везање замки; умотавање станичевнне y т а у ; 

вагање вапе; паковање; пресовање; припрема и Ба-
тање; донос материјала; резање шаничевине; ' ула-
гање y картон; везање картона1; варање; пресовање;-' 
чишћење просторија. 

IO група: 
Мотање уложака израда/ зечева-; умотавање прво , 

и друго1; сушење. 

IV група 
Кодирање; прање; центриф.угирање; кување газе; 

хлорирање • u кисељење. 

V Гр УП 31 

Стерилизиран^. 



Субота, 30 октобар 1948 СЛУЖБЕНИ ЛИ€$:>; Број 96 — Страна 35 

Vl груша 
Импрегнирање. 

у) израда филца: 

III груша • 
Сушење сир овина ; np ем o тае ање. 

IV група 
Сортирање сировина; рад на врачарама; сушење 

и ађуотирање. 

V група 
Тргање и клањање, 

VI група 
Ваљање; ткање техничког (ђилда'*, филцање. 

ф) израда поплуна: 

П група 
Чишћење од »ате; везивање углова. 

Ili грумa 
Рашчупавање вате; натезање на оквир и пуњење 

Батом. 

IV груп?» 
Срубљивање авдел стројем. 

V група 
Противење поп луна стројно. 

Vl. ДУВАНСКА ИНДУСТРИЈА: 

a) фабрике дувана: 

I група 
Паковање дуванског екстракта; лепљење етикета 

На кутијама a 100 комада; мазање етикета за леп-
лење a ICO комада; слагање и поравнавања етуија 
ai IO комада и а 20 комада (шлихтовање); затварање 
кутија 3' 100 комада и слагање; затварање кутија 
a 200 комада и слагање; лепљење сигурносни* етика 
на транспортно јединице; одржавање чистоће круга; 
скупљање повезног материјала; затварање кутија У 
картонски; ручно налагање данаца и поклопаца при 

•изради кутија; оправка старих картонских кутина1. 

I! група 
Одржавање чистоће y купатилу; везивање сан-

дука челичном пањтликом; излуживање дуванске пра-
шине за екстракт; машинско прочишћавање дуванске 
ситњавине; пребирање дуванских отпадака; ручно 
прочишћавање дуванске е и т а в и н е ; спуштање дувана 
кров левак; машинско цепање шкарт-цитарета; ручно 
пребирање шкарт-цигарета; машинско обавијање ку-
тија целофаном (послуга); машинско паковање цига-
рета — познавање једног типа машине (послуга); 
везивање упакованих јединица тракама од папира; 
влачење дувана за цигаре; сушење уложака за ци-
гаре; влажење дувана за жвакање; сушење бурму та ; 
паковање бурмата ; машинско рестресање резаног ду-
ваш; паковање упакованих јединица y папирнате 
омоте; сређивање и паковање повезног материјала; 
примање резаног дувана на кондиционирање; 

примање и издавање кондиционираних цигарета, се-
чење папирних трака ручним маказама; одржавање 
парка ef цвећњака; одржавање чистоће У радним 
просторијама (фабричким одељењима); руковање 
електричном дизалицом; раскивано старих сандука; 
ручна израда нити; намотава«^ чушкова y ткаоници; 
машинско кројење и римовање картона за израду 
кутија; машинско избијање .данаца и поклопаца; ма-
шинско заламање данаца и поклопаца; полуаутомат-
ско избијање углова код данаца и поклопаца; мар-
шин око спајање картонских кутија; пресовање отпа-
дака папира; ручно сечење папирног материјала ме-
ханичким ножем. 

Ili група 

Пуњење сандука — платна хармап;;^...«м дува-
ном; одржавање чистоће y нужницима; прање рубља 
и радничких одела; израда обичних цигара; машин-
ска израда цигарета (послуга); машинско паковање 
цигарета — познавање више типова машина (по-
слуга); ручно обавијање кутији целофаном; везивање 
цигара y спалиће; дефинитивно паковање цигара; 
паковање дувана за жвакање; машинско паковање 
резаног дувана (скупљачица); сортирање дуванског 
лишћа; сортирање дуванског лишћа за цигаре и ду-
ван за жвакање; ручно паковање цигарета; пако-
вање цигарета y транспорти е јединице; паковање ци-
гарета на полу аут ом a ту; претходно влажење дувана 
y агрегату (у клима — коморама); парење буђав ог 
дувана y листу; пржење резаног буђавог дувана; 
машинско обавијање кутија y целофану (вођа ма-
шине); харманеиање дувана y харманима и санду-
цима (помоћник); машинско гњечење главних ду-
ванских лиших нерава добивених изжилзвањем ду-
ванског лишћа; машинско паковање резаног дувана 
(вагачице); упредање дувана за жвакање; израда 
бурмут»; изжилав'ање дуванског лишћа за израду 
цигара; ручно паковање цигара1; израда дувана за 
жвакање на андрејев машини; помоћно везање ду-
вана за жвакање; унутрашњи транспорт; закивање 
транапортних сандука; примање и издавање дуван-
ских бала y приручном складишту одељења сорти-
рања дувана; продрем а и издавање дуванских бала 
на претходно влажење; издавање дуванских бала на 
сортирање; кување лепка; оштрење ножева за ре-
зање дувана; прелетање и окретање бала y склади-
шту непрерађеним дувана; штампање на титл преси; 
машинско сечење папирног материјала; спољни 
транспорт; пагање; подмазивање фабричких машина;; 
ложење парних котлова под надзором; машинско 
штампање и штанцовање етуија; машинска израда 
кутија a 20 комада са поклопцем (послуга); сновање 
бескрајних врпца за цигарете машине; завршавање 
бескрајних врпца за цига p ети е машине; пеглање 
бескрајних врпца за цигарета е машине; машинска 
израда бескрајних врпца за цит арети е машине; 
ручно обавијање цигара целофаном. 

IV група 
Вађење и избацивање шљаке код парних ко-

тлова ; ручно ткање бескрајних врпца за цигаретне 
машине; машинска израда кутија a 20 комада сз 
поклопцем (помоћник вође машине); израда зупча-
стих калишева (штахледера) за ци гар етне машине; 
кондиционирање резаног дувана y складишта;' ручно 
претходно влажење дувана y листу пре сортирања; 
ручно паковање резаног дувана; израда бољих врста 
цигара; пријем готових цигара; контрола квалитета 
израде цигара; везивање упреденог дувана y сно-
сиће; помоћни стручни надзор y складишту непре-
рађеких дувана; помоћни стручни надзор y одељењу 
резања дувана; помоћни стручни надзор y одељењу 
паковања цигарета; помоћни стручни надзор «'a па-
ковању резаног дувана'; помоћни стручни надзор на 
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приправи цигара; манипулација y лагеру нолуфабри-
цир апих цигара; руковање клима-ком ор ом з,а прет-
ходно влажење дувала y листу; чување и и зди пањ е 
уложак а-ново ја и омота за израду цигара; помоћни 
стручни надзор на изради бурмата; машинско штам-
пање и штанд-вање егуија (вођење змиине); по-
моћни стручни надзор y ка p тонати; помоћни е гр> чии 
надзор v тка o'-ини врпца за фабричке машине. 

V група 
Хзрманиссње дувана y листу y хармшима и сан-

дуцима (мајстор); помоћни стручни надзор y оде-
љењу сортирања листа; помоћни стручни надзор y 
одељењу за израду цигарета; манипулирање (ађусти-
рање) на м-зшидтјш за израду цигарета; пријем ци-
гарета и руковање складиштем кондициони;;''них ци-
гарета; машинско резање дувана; машинска израда 
цигарета (вођа мешине), машинско паковање цига-
рета (вођа машине). 

VI група 
Стручно одржавање строје®* за прераду дувана 

— сва штеловања и мање оправке. 

Б. Дуванске станице 

I група 
Развезивао , скидање -ком y шине (конца;) са ка-

лупа дувана1; доношење и послужување са водом; 
одржавање чистоће круга; ушивање маркица на 
балам.Ј, 

I! поупа 
Одржавање чистоће y Купатилу; припрема зе-

мљишта за производњу дуванског расада; одржа-
вање чистоће y м гацинскнм просторијама (рздиони-
цама); скупљање повезног материјала (ослобођени* 
сергија и ко:ктацau); ративмравање повезног мате-
ријала '(саргија); разврставање и сре ђипа] не повезног 
материјала шо диме из прам a; пречишћав^ње дуванске 
ситњевине од страних предмета; обрада и сушење 
влажних дувана; обрада и сушење будних дуплим; 
руковање дизалицом за -пренос сировина и .матери-
јала; одржава ње парага и ивећњаиоа. 

HI група 
Слагање дуванских бала y банкете по врста, 

класи и брању; прелетање истиве дувани (мањих 
•наслага:) ради уједињења услова/ фер.ментзци је; па-
ковање буђавих дувано y бале; паковање привреме-
них бала; манипулација са дуванским бабама при 
прегледу y току фермент a ци i е (помоћник фермен-
TaiTopa); слагање дувана y истиве од сортираних не-
кија; мешање и пр ос еј a® ање дуванског лишћа на 
тонга машини (послуга); прање рубља и радничких 
одела; одржавање чистоће y нужницима; претресање 
буђавих дувана и дуванске ситњавине вилама; уну-
трашњи транспорт; спољни транспорт; окретање ду-
ванских бала y банкетима после главног премера; 
издвајање здравих дувана из бућом прошараше 
бала; ложење парних котлова под надзором; пагање 
при обради дувана; враћање извађених дуванских 
калупа y балу нако« прегледа; притезање конопаца 
на дуванским бабама за обезбеђење при транспорту; 
сејање дуванске ситњавине сејалицом (ситом ручно); 
паковање (пресовање) коцкзстих дуванских бала са 
y шива ње м капака и везивање конопца. 

IV пруста 
Производња дуванског расада (од сетве семена 
расађивања — оамостаљан рад); техничка lid-

авка дуванских бала и стављање .на .капак (шлих-

тсва ње) ;• обавијање јарма дуванских бала, платном и 
шнирње . (амбаширање); обавијање тонга дуванских 
бала хартијом или платном и шнирање (дмб ашире ње);, 
пр ел зд-а ње истина воји обалских дувана ради уједна-
чена услова фер м ен -нације; пресовање јарма дуван-
ских бала; сортирање дувана; откупно сортирање 
дуг..! xi ; па ковање čop играног дувана y јарми; грубо 
сортирање калупа дувана — хетерогеиих бала (ак-
термо ање); паковање дувана из бате y балу ca пре-
чишћавањем калупа V и VI класе A и Б врсте и сва 
В врста; пагање дувана при откупу, главном премеру 
и експедиција; ложење парних котлова код ферм-
завода (самосталан рад); стезање, вађење и шнирање 
дуванских бала; преглед дуванских бала реди кон-
троле. здравога еног и коаа дицион алног стања при 
фа p м опт ац и ји (ферментатор); паковање е армираног 
дуг- Јна y тонге; ручно растресање резаног дувана. 

V група 
Комбинован^ некија са сродним дуваном; ску-

пљање сортира;аог дувана (јарма); основна стручна 
ревизија бала1; помоћни стручни надзор над сређи-
вањем дувана (руковођење једном или више група 
радника); паковање дувана из бале y балу са про-
чишћавањем калупа I до IV класе 'A и Б врсте; сла-
гање čop тир amor дуван а (јарма), 

VI група 
Помоћни стручни род и надзор над сређивањем 

дувана (руковање појединим пословима y радионици 
за сређивање дувана); помоћни стручни рад и над-
зор на фермент аци ји дувана (руковање са једним 
или више ферментациопих одељења); скупљање ду-
вана код сређивања y тонгу. 

Vil група 
Стручни надзор над сређивањем дувана (»руко-

вођење једном или више ради-гаица за сређивање ду-
вана); стручни надзор над фер меит аци јом дувана 
(руковођење једним или више магацина за сезонску i 
ферментацију или фери -.завод al. 

В. Дувански институт: 

I група 
Поравнавање руком (пеглање) 'Дуванског лишћа.; 

берба дуванског семена; изолирање цвасти код ду-
ванских струкова за производњу семена; .доношење' 
и стоел ужива ње са водом; одржавање чистоће круга. 

И група 
Припрема земљишта за производњу дуванског 

расада; • одржавање чистоће y купатилу; заливање 
расељеног дувана; штављење, сушење и прикупљање 
осушених дуванских низа. 

IH група 

Прање рубља и радничких одела; производња 
дуванског расада (од сетве семена до раса'одавања); 
берба, пренос и низање дуванског лишћа; малину,та-
пија ca дуванским бабама при прегледу y току фер-
мент аци је (помоћник ферментатора); растурање . ве-
штачких ђубрива на парцелама; пренос разног ма-
теријала (стајског и вештачког ђубрива, утовар и 
истовар); шнартање (обележавање редова) дувани-
uha маркером — ручно; круњење дуванског семена 
(ручно); расађи&ање дувана за производњу семена; 
ложење парних котлова код ферм-завода и централ-
ног грејања под надзором. 
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IV групи 
Расуђивање дуванског расада на огледним пар-

целама; обрада дувана на дуванмшту (прашење, око-
павање. з«ламгње цвасти и закидање за пер а« а); сор-
тирање дувана са скупљањем и слагањем; паковање 
сортираног дувана y баде ca вађењем, стез-ањем и 
цитирањем; обавијање дуване рих- баша платном' и 
Дозирање • (амб&огарзње); прецизно впаѓање огледног 
материјала ; ложење парних'котлова код ферм-завода 
и? цектралмог грејања, (самосталан рад). 

V i руна 
Издавање дувана по иисерцијама («брашића), са 

огледних парцела, 

VI група ' 
Гјјрм^ни стручно рад и надзор над извођењем 

сг леда на огледним »ољу- и y магацину. 

УП. група 
Надзор над извођењем свих врста радова на 

огледно« пољу и y магацину. 

Vil. — ИНДУСТРИЈА ЦЕЛУЛОЗЕ, ДРВЕЊАЧЕ И 
ПАПИРА 

I група 
Блаженке лепенке; помоћни послови код дораде 

лепенке: разважање y дворани папира; етикетирање; 
помоћни послови y с о р т и р а ј дворани; пребирање 
детенце; складиштење лепенке; чишћење просторија. 

M група 
Конфекција целу ловне вате; руковање песко ло-

вом код полуизраде; руковање ситом строја за из-
раду папира; примање и равнање арака код попреч-
ног резача; примање и конфекционирање креп па-
пира; помоћни послови код столног резања и обре-
зивања; сортирање папира — пребирање; завијање 
рисева!; вагане папира — техтање; преклапање па-
пира.; дотеривање бобина; одузимање дрвењаче са 
изжемалних стројева; руковање ситом на целулоз-
них строју; стискање лепенке — превоз колицима; 
ваздушно сушење лепенке; сушење лепенке y парном 
каналу и на цилиндру; глашење и деоинирање ле-
пенке;. обрезивање лепенке; ехатирање лепенке;, сор-
тирање и микрометрирање лепенке; бројање и вагање 
лепенке; .паковање пакета лепенке; помоћну послови 
на' колодробу; гаолустројно чишћење дрва (мањи од 
IO' см); припрема узорака; руковање дизалицом-; по-
моћни: послови код израде амбалаже; одређивање-

• Сувоће целулозе; чување пумпи y водостѕництма; 
конфекција цигаретних књижица; народа, пам ири ог 
ужета на строју ; узимање проб?.. из холендера код 
одтле менувања целулозе; чишћење хит ије неких про-
сторија.; бројање и размрсување имт ар енцо г папира. 

ЈИ група 

Уношење сировина y холендере папира; бројање 
тандара»; завијање бала и котура папира и лепенке 

. '(други рад) и ситнирање; етне ка ње дрвењаче на »ре-
сама; одводњавање целулозе до 30% сушине на 
строју за одводњавање — помоћни рид; -одузимање 
(Лепенке на стројевима за нераду лепенке; помоћно 
Дување папира y .кухаоницама; лакирање лепенке; 
1#овоз сировина до холендера; припрема додатног 

Материјала за израду папира (пунила); хватање вла-
сница отпадне воде; израда туљака за котуре и 
абии е; помоћно резање дрва на циркулар y ; цепање 

шредчишћење дрва; стројно и по-луетројно 
чишћење = др®»; помоћни послови y криарници;-бру-

шење ножева-стројно; унутрашњи транспорт; маз ње 
лежајева; линетрање папира; обављање послова y 
складишти ма. 

IV група 

Млевење отпадног папира на. кодадробу; сорти-
рање крша; уздужно резање на строју за -уздужно 
резање папира (li рад); попречно резање na строју 
за- попречно резање папира (li рад); глашење папира 
•на гладили ом строју (Il рад);; уздужно резање на 
бебин строју (Il рад); филигранажа израђеног па-
пира ва строју за фили гр a шик y (li рад); бојадисање 
и-«репо за ње папира на строју (Il рад); стројно^'вла-
жен^ папира (I рад); стројно резање и обрезување 
папира) (I рад); завијање бала и котур a-папир а и ле-
пенке (I рад); парење дрва (Il рад); брушење дрва 
y малој брусиоии; обављање П10сл0ва на еекиро-
строју (Il рад); руковање са пребиралцем сасечеиог 
дрвета-; руковање пр е бирали ем y сепарацији целу-
лозе; избацивање целулозе из отворене сновие јаме; 
паковање целулозе; кување папира y кухалицама 
(I рад); млевење масе y холандским млиновима за 
израду обичне лепенке; млевење масе y холандским 
млиновима за израду лепенке (li рад); израда ле-
пенке (Il рад); стискање лепенке — ручни пренос 
лепенке; руковођење сушењем лепенке; руковање 
дорадом1 лепенке; руковање стројем за прераду грча; 
надгледање сортирања- папира; резање дрва цирку-
ларом (I рад); ручно чишћење дрва; израда- ДРЕ-не 
амбалаже (I рад); превоз папира и материјал:, сз 
АЕГ возом и руковање истим; истовар и превоз 
дрва; брушење 'ножева ручно; утовар целулозе,, па-
пира, лепенке и дрвењаче; омекшавање воде за на-
пајање парних котлова.; вожење угља за ложење 
парних котлова-; самостално лиспирање папира; над-
зор код конфекције цигаретних књижица и целу-
лозне вате; истовар сировина; сортирање сулфатне 
целулозе (li рад); млевење сулфатне целулозе y кс-
лсдробу; млевење грча. тешки и унутрашњи'транс-
порт. 

V група 
Руковање стројевима за млевење отпадних па-

пира; наде ор тир ање крпа; резање крпа; кување крпа 
(I! рад);' млевење ПолуизраНевина y холандским мли-
новима (Il рад); одводњавање полу пр врањевина 
(Il рад); 111 рад на строју за израду папира — други 
помоћник; парење дрва (I рад); руковање малом 
брусионо-м; руковање великом брусионом (Il рад); 
брушење, дрва y великој брус ио ни и бруеиони; се-
чење дрва на секцро-строју (I рад); кување целулозе 
(111 рад); сортирање целулозе (Il рад); — сепарација: 
избацивање целулозе из затворене сновне јаме; од-
водњавање целулозе до 30% сушине (I рад); одвод-
њавање целулозе до 50% сушине (li рад); израда 
сухе целулозе и лоипоа (Il рад); пуњење торњева, са 
кречњаком; хватање целулозних влакана; мерење ( 
дрвар мазање лежајева y појединим одељењима (ма-
зач еа испитом;; вожење шљаке испод парних ко-
тла ја ; одржавање водних направа и јазова li l рад); 
примање и отпремање в-агонета жичане железнице 
на станици fe*лешник); прегледање и ©прашање жи-
чане железнице; континуирање пр елбељене целу-
лозе (Il рад); пражњење куване сулфатне целулозе 
из кухиње y дифузерију. 

VI група 
Руковање крпаоницом; кувања крша y кухао-

ници; млевење полу производа y холандским . млине-
в и Mat (I рад); бељење полуироизвода y холандцима; 
бељење сулфатне целулозе y «холандцима; одводња-
вање полу про извода (I: рад).; млевење шев за израду 
папира y холандцима^(Il рад);. Il рад на строју sa 
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израду натира (I помоћник); уздужно резање папира 
на уздужном резану (I рад); ,попречно резање папира 
на попречном резану (I рад); грађење папира ina гла-
д и л и ^ строју (I рад), уздужно резање на бебин 
строју (I рад); фил иш гранама папири' на. строју за 
филигранажу (I рад); руковање брусионом; сорти-
рање сулфатне целулозе —сепар ади j ai (I рад); одвод-
њавање целулозе до 50% сушине (I рад); израда 
обичне лепенке; одржавање водних направа (I рад); 
кондензација, хлађење, пр ечиш h зва ње и ир пање тер-
пентина} прање y дифузерима. (I рад); сортирање 
сулфатне целулозе (I рад); рад y старим p е-ген ера-
ционим направама до старог типа котла или талилне 
пећи; рад код старог типа котла или код та лил« е 
пећи; руковање модерним „томлинсон" котлом или 
сличним котловима (Il рад); каустицирање зеленог 
луга (Il рад); печење креча y в ер тоталним пећима 
(ti рад); дестилација сулфитног шпирита (Il рад). 

VI! група 
Припрема белила; сушење папири на строју за 

израду папира; бојадисање и креповање папира 
(I рад); припрема калинјбисулфитног луга. за кухање 
сулфатне целулозе са печењем сумпора y сумпорној 
пећи; израда1 суве целулозе и ломпсз (I рад); мле-
вење масе на холандцима за израду специјалне .ле-
пенке (I рад); млевење масе за обични папир y хо-
л a идаим з; руков,ање пуно j ар моником (гартером); 
конт ин дирање предбељене целулозе (I рад); прање 
y дифузерима (I рад); печење креча y в ергиќ алпи м 
пећима (I рад); руковање „оливер" филтром и слич-
ним филтревима и са каустичнмм блатом; лепљење 
талина и прецрпавање зеленог луга; повревање 
сулфитцелулозног отпадног луга; кување сулфидне 
целулозе (Il рад). 

VIH група 

Млевење масе за специјалне папире y холанд-
и ј и a; I рад на нормалним отвореним стројевима за 
израду папира брзине до 120 м/мин и еaмоносиемал-
ини стројевима; кување сулфитне целулозе израда 
one ци јалне лепенке (I рад); припрема калцијбиеул-
фитног луга за кување сулфитне целулозе са пече-
њем пирита y пиритној .пећи (I рад); накнадно бе-
љење целулозе код модерних бе ли опиц a.; кухање 
сулфатне целулозе; дестилација терпентина; прање y 
дифузерима без помоћника; кување смоле при про-
дукцији сулфатне целулозе; руковање модерним „то-
млинсон" кот лом или сличним, котловима (I рад); 
каустнцирање зеленог луга (I рад); дестилација сул-
фитног ши и ри т a. 

IX група 

I рад на нормалним отвор оним .стројевима за 
израду папира брзине преко 120 м/мин на строје-
вима за израду цигаретних папира, на комбинованим 
стројевима и на стројевима за израду картона; руко-
вање стројевима велике бруеионе (I рад); I рад на 
већим модерним целулозних стројевима оа вентила-
цијским 'начином сушења'; испаравање вакум испа-
рива чим a. 

VIH. — ИНДУСТРИЈА СТАКЛА 

I група 

Обрезивање сламе са упакованих сандука;; руко-
вање лифтом за прозорско стакло; означавање сан-
душа код шупљег стакла; лепљење етикета.; жиго-
сање пакета; ручно баждарење шупљег стаклар ски-
дање старих ознака оа сандука. 

Il трупа 
Подмазивање компресора и станарских машина; 

руковање бубњем при преси; чишћење радионица, 
погонских одељења и круга.; сортирање шамот ма-
теријала и пребирање; чишћење гвоздених toufyna; 
ручно резање хартије; лакши интерни транспорт, 
преношење празних сандука итд ; резање и припре-
мање прућа; чишћење површинских и одводних ка-
нала; доношење и разношење воде по станарским 
рздилиштима; припремање и газирање воде, изда-
вање маркица'; прање стакла; прање и пребирање 
к D HI A на текућој траци; стављање натира између 
стакла — равног стакла; руковање уређајем за извла-
чење ливеног стакла из хладњаче; додавање табли 
v резаоницу резану; додавање дасака при машин-
ском «ројењу сандука; додавање материјала' састав-
љачима сандука; преиотавање папира за паковање 
равног стакла.; набијање сламе y сандуке упаковане 
стаклом; означавање сандука код равног стакла. 

Ili група 
Одношење шупљег стакла y хладњаче; доношење 

пакета са шупљим стаклом y вагон и слагање; пре-
гледање шупљег стакла под надзором; довоз крша 
y перионицу и остало,г материјала y ручним коли-
цима; штампање на каменц-опалографу; одржавање 
машинских кајишева; сакупљање nio фабрици и 
кругу; чишћење клозета y погону и умиваомица; 
пако'рање шупљег стакла; манипулација cia готовом 
робом y магацину; састављање сандука ti поправ-
љање старих; жигосање шупљег стакла на текућој 
траци; резање папира на машини; додавање стакла 
при машинско,! доради y y брусионици; пражњење и 
одвожење тера y фабрици равног стакла; довожење 
камена на млевење; довоз и одвоз до (из) мешаонице 
код шупљег стакла; закивање упакованих сандука; 
сејање песка; израда смесе за израду шамотекиХ 
предмета; оштрење точкића за резање стакла; чи-
шћење стакларе,кик стројева; послужеивање калупа, 
при дувању стакла; сечење и брушење дугмади; 
проста обрада стаклене цев« на лампи; савијање, 
заваривање, извлачење итд. 

IV група 
Одлевање и одбијање шупљег стакла' ван р а д ф 

лишта; контрола при утовару шупљег станеш y Bil1? 
гоне; самостално прегледавање стакла; дробљење % 
млевење материјала.; руковање аутоматом за кување 
катрана и одвоз катрана'; руковање механичком п$* 
риокицом крша; хемијско м а с и р а њ е шупљег ста-
кла; вађење катрана, из плинских цеви код шупљег 
стакла; руковање, баждарење ni жигосање шупљег, 
стакла; тешки интерни транспорт; резање, сорти-
рање и остали помоћни послови при изради цеви; 
брушење цилиндера., за пе троле јеке лампе и фењере; 
брушење пресованог стакла; y товарни ање вагона! m 
шупљим стаклом „.a ла ринфуеа": оплитање балона) 
самостална израда либела, епрутета; вршћење «зре* 
заног стакла'; кројење дасака за сандуке на маши-
нама; прихватање стакла табли ва фурко машини; 
улагање табли при ливењу на „санс" машини под 
надзором; превоз стаклених табли; одношење табли 
стакла од резача y регал; прихватање кашике са 
стакленом масом при ливењу равног стакла!; n.pnnpet-
мање стаклене смеше са преношењем код равног 
стакла; скидање табли прозорског стакла да фурко 
машини; утовар упакованог равног стакла y вагоне» 
чишћење калупа код „роиран" машине; полагање 
шупљег стакла y хладњаче; вожење крша од радили-
шта. до бункера, 

V група 
Д.оање куглица .при изради цилиндера и чаша,; 

одгрсгање шупљег стакла y радилиuiту; руковање 
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хладњача под надзором; пренос стакла y сандуцима 
y бруаионицу и магацин; надзирање прегледача u во-, 
зана; одигравање- артикала обухваљених y VIH групи; 
надувување артикала на кико машини; механичко 
м ати p i ање шупљег стакла; основно, брушење чаша и 
осталог шупљег дуваног стакла изузев цилиндера и 
пресованог стакла; -сечење и паљење чаша«, цилиндра, 
и осталог шупљег• стакла -са додавањем; помагање 
при ложењу плинског генератора; помагање, топа-
рима и храњење пећи при равном стаклу; упакован»» 
равног стакла v сандуке; ношење табли ливеног 
стакла; самостално улагање табли код ливеног ста-
кла; одвоз генератораке шљаке; млевење армираног 
крша; руковођење мешаоницом стаклене смеше код 
равног стакла-; руковање паковањем и o тир е мом ли-
веног стакла!; израда лабор,ат сиријских предмета по 
скици на лампи: сложенији стахлодувачки радови'; 
Дизање односно вађење шупљег стакла из хладњаче; 
Шаблонски простији стажлосликарски радови. 

Vl група 
Израда куглица за артикле обухваћене y IX и X 

групи; храњење пећи код шупљег стакла и помагање 
при топљену стакла: самостално ложење плинско 
водос тал них генератора; припремање калупа за рад 
по дневном програму; одгр ева ње артикала из IX и X 
групе на преси; самостално руковање хладњачама; 
изд y »звање артикала из IX и X групе на „волф" и 
„кико" машини; руковођење млином; нредбушење 
стакла!: урибавање стаклених чапова; набирање ста-
кла На „кико" и „волф" машини при артиклима VH 
и Vili групе; резање «вита на „фурко" машини; 
резање прозорског стакла (приучени резача); лем-
љење табли на фурко машини. 

• Vil група 
Самостално ложење торинског генератора; само-

стално руковање топљењем стакла; помагање при 
изради (дување) артикала VIH групе; руковођење 
плетионом дсмижона; обично y ри бав ањ е стаклених 
чапова; брушење разног стакла- као: лаборзториског 
стакла, стакла за осветљење итд; ливење стакла на 
„таме" машини; резање стакла свих димензија; ру-
ковање радом „фурко" машине (горе и доле); руко-
вање и одржавање локо мотора ; ложење пећи y сли-
карија; сложени стакларски радови; штампање дуг-
мади; брушење лакшех дезена на шупљем стаклу. 

VIH група 

Дување балона до 15 литара; дување шупљег 
стакла до 15 литара; рад на малој преси; рад Ha ма-
лој „кико" машини; рад на новој машини за чаше; 
Дување цилиндера as чаша; бушење ваљак ai за- кожу, 
»«доказног стакла, узорака, масивних кугли и пре-
цизно буш е њ е -уриб ав-ањ е чепов а-; е так доел има реки 
радови чопић ем и пером спец,и јалних тешких декора; 
уплате брушење: брушење оловног стакла. 

]Х груп,a 

Дување балона од 15 до 30 ли тс ра; израда бо-
кала оа ручком; израда винских натега; изрода- цеви 
Mia лих димензија; дување лабораториског стакла', 
рад »a »волф" машини 3—4 литра; израда ва,за и 
столица на преси; рад на „кико" од I литра навише; 
топљење стакла на лончарским пећима; помагање 
пр« дувању артикала из X групе; самостална израда 
даѓборато,реског апарата по скици и узорку; бруше-
ње тежих дезена; израда лакших ваза; дување тегли, 
здела, малих тањира, ноћних посуда; брушење теш-
ког оловног стакла ; дување тегли на „волф" машини 
од 5—6' литара. 

X група 
Дување Салона од 30 до 50 литара; израда сх 

че-них бокала; дување тегли од 8 литара на више; 
дување акваријума од 8 литара на више; израда цеви 
за филмове; дување цеви великих димензија; дување 
акумулатора; гравирање тешког оловног стакла; пре-
влачење (иберфаит); израда, тешких ваза, тешких пе-
пељара Металаца; израда тешких флаша са дубоким 
шлифом, тешких тањира, здела, стакленки за уље 
и сирће; градирање тешких репрезентативних арти-
кала, табли 46 и 70 (уметнички сервис). 

IX. ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА: 

I група 
Слагање наслага и иверка за израду шибица; љу-

штење фурнира за по диће кутије шибица (III и IV 
радник); љуштење фурнира за спољне кутије шибица 
(III радник); етикетирање кутија шибица (IH радник); 
транспорт иверка код етикетираних -кутија шибица; 
избирање и транспорт отпадака y производњи ши-
бица (Vil радник); спремање лимене амбалаже, за 
ручно пуњење y производњи боја и лакова; опрема 
бак елит« их затварача за бочице; помоћни радови У 
производњи калиле вог нитрата (пуштање воде y каце 
и испуштање матичног луга); чишћење каца и цеви 
y производњи фенола, рад електричних затворених 
дизалица; шивење, крзање, бломбирање, сортирање 
и ручно сигнирање врећа-; гипсирање балона еа ки-
селином; одржавање чистоће y кругу фабрике; послу -
живање и одржавање чистоће y купатилу; одржавање 
чистоће v -погонима где нема прашине штетне по 
здравље (индустрија шибица); >одабир;ање лима, пре-
бирање и сортирање азбеста и кршног отпадака y 
про изв од њи з ап тивача. 

Рафинерија нафте: доношење воде на радна 
места. 

II гру п а 
Љуштење фурнира за вањске кутије шибица (Il 

радник); љуштење фурнира за дна кутије шибица (U 
радник); пуњење кутије шибица (III радник); аутомат 
стр-ој за израду шибица стипл екс (VI радник); љу-
штење фурнир^ за унутарње кутије шибица, (I рад-
ник); чишћење и слагање расутих шибица'; транспорт* 
пуних кутија шибица; транспорт дрвана y аутомат 
салу; паковање арзокол a. морбафина, суликола и ви-
нобрана; етикетирање и паков,ање y индустрији уља-
них боја и лакова, сапуна, парфимерије, танте, ле-
пи та, креде, -индиго, папира, хектогрвфских рола, 
врпца за писаће машине, печатном воска, пар афим-
(ских свећа!, е т а т а р с к о г кита, пасте за обућу, масти за 
паркет и тд.; нзмотавање врпце за писаће машине: 
сушење песка за кровну леиењу ручним -радом; ве-
зивање, -слагање, бројање, паковање и сортирање 
бр y еног папира; -пуњење врећа, екстрахирани куку-
рузним клицама; сушење и етикетирање школске . 
креде; помоћни радови код -калупљењз! и резања са-
пуна на аутоматским и ручним машинама; помоћни 
рад код .нана ш ања барити е масе y производњи фото 
пастира (доношење ко-мионената за баришу масу, чи-
шћење ваљана на стројевима за баритирање. подме-
тање штапова y строј итд.); сушење и прегртавање 
калијсвог нитрата; аутоматско пражењење цистерни 
за уље и катран; разређив.ање воденог стакла; састав-
љање кутија за сапунски прашак; -пријем п л а в о ј ка-
мена, (помоћни рад); пуњење горњев,a гр анализама 
y производњи плавог камена (помоћни рад); машин-
ско сигнирани врећа-, ручно сигнирате буради; екс-
педиција анорганских киселина (помоћни рад); одр-
жавање чистоће y погонима и лабораторијумима; 
лаки радови на складиштен,y и унутарњем тран-
спорту; помоћни рад код производње свећа (шуљање 
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и доношење масе y строј);. шивање и крпљење наро-
чито прљавих врећа; радна производњи јастучића за 
•штамбиље; наношење туткала на хартију за брусне 
производе; скидање туткала са мреже усушионицама; 
израда кутија за фото папир," облепљен,ање и е тике-
тигање; израда кесица за платило за рубље; сечење 
лима за горње и доње кошуљице, сечење азбеста 
превртање, пеглање лима и заштитана, шивење и пе-
глање азбестниX рукавица; етикетирање и паковање 
те чишћење минералних, вештачких брусева.; помоћни 
радови код производње и сортирања y производњи 
мастила, тушева, лепила, козметике и сортирања сит-
не амбалаже. 

Рафинерија нафте: доношење и сортирање амба-
лаже за пуњење ходочасти. 

lili пруша 

Припремање, прање и паковање балона са кисе-
линама; довоз пирита!, боксита, сировог фосфата и 
одвоз суперфосфата; довоз соли y производњи соне 
киселине; сушење флуорита и машциумхлорвда мод 
млина карбида; паковање суперфосфат^; помоћни 
радови код центрифуге, хромо,ве стипсе и плавог ка-
мена; помоћни радови мод филтер пресе y производ-
њи литопова; помоћни радови У контактом погону 
сумпорне киселине; помоћни радови код производње 
aps епов е киселине; помоћни радови код производње 
глодари« зрна; помоћни радови код производње сул-
фитних соли; помоћни радови код производње маг-
незиум хлорида и магнезиум хидрокоида; помоћни 
рад код паковања ортостана, нитрозава и бакарног 
креча; сејање пепсин a; пренос сировина до силоса 
електро пећ и; помоћни рад код производње хромове 
стипсе; помоћни рад код производње натриум 
хадар осулфита; истовар и утовар сировина и проду-
ката; сушење дрвана за шибице; сечење ивер ја" за 
вањске кутије, дна и унутарње кутије шибица; пу-
њење кутија шибица (Il •радник); паковање шибица 
(И и lil радник) и закивање готових сандука; састав 
и етикетирање кутија шибица (Il радник); аутомат 
строј за израду шибица „Симплекс" (V радник); тран-
спорт шибица код аутомата и пуњења; сејање креде; 
чишћење казана за калцијум хлорид; припремање ка-
да плавог камена (помоћни рад); доношење сировина 
и рад на пресама код производње магнезијум хидро-
конда1; извожење шљаке и чишћење ростова код ма-
њих котлова; припрема кокса и превоз са складишта 
до места потрошње; сакупљање истрошеног уља и 
филтрирање истог; ручно ситњење угља; подмази-
вање изливник посуда код електропећи (Дуги Рат); 
љуштење фурнира за шибице (помоћник); оправка 
и састављање сандука; чишћење котлова, за сулфу-
рирање уља', техничких масти и катрана; помоћни 
радови код производње и сортирања производа y 

. фабрикама боја. лакова и сапуна; цепање дрва!, ло-
жење ватре и мерење сировина мод производње боја 
и лакова; крпање врећа y којима су паковани про-
дукти штетни по здравље; допрема угља за мање 
«отровнице if генераторе; помоћни рад код испари-
вања кал ци j свог тартрата и уношење истога y каце 
за p аконтацију; аутоматско мешање сапуноког пра-
шка; помоћни радови код депилације катрана (до-
тур ивање и одвожење бачви); помоћни радови код 
великих млинова млевење камена и сличних проду-
ката (донос камена, убацивање y млин и одношење 
млина); помоћни радови, код израде нафталина и 
средстава на бази куранских деривата (убацивање 
нафталина y котао и пржњење комора); заматање 
и етикетира ње на светло осетљивих папира (озалит); 
помоћни радови на (изради плавила (доношење, одно-
шење, бројање ini премазивање материјала); класи-
рање сировог талка; прање и мерење сировог талка; 
паковање млевеног тала; изливање сапуна; пуњење 
мастила и туша y боце, пасте y кутије и тубирање 

лепила, пао re за ципеле и зубе; шиљење, ливење 
обле пљување и сушење шумске и кројачке креде; 
помоћни радови код продукције кровне лепенке (до»; 
ношење и одношење материјала, наматање и одма'" 
тање машинским радом); помоћни рад код мешања 
нил ирак» а и пуњења козметички« и парфимериски« 
препарата; рад на . o киселкав ању шкроба код произ-
водње декстрина; рад на полирању и жигосању пе-
чалног воска!; сортирање и паковање туткала; по-
моћни рад y лабораторију; кухање лепка за папир 
и лепка на бази дбистрина ; сечење и кро јење чоје 
за крпен е точкове и бушење овалним^ рупа", помоћни 
рад y петари (чишћење шаиотних облога и бру-
сник плоча сејање песка рад y мочионици и бруои-
они, сигнирани готових продуката по квалитету, 
помоћ код ложењ!а пећи за уметне брус ев е, паковање 
уметни« брусева!, помоћни рад y стругари. 

Рафинерија нафте: довоз угљена; надзор пумпи 
до 50 к. с. под контролом СУ рафинерији нафте); чи-
шћење .агитатора и филтер преса (y рафинерији наф-
те); помоћни радови код израде колом аети и тоновине 
масти; помоћни радови код припремања и чишћења 
амбалаже (бачве и цистерне y рафинерији нафте); 
узимање и доношење узорака под .надзором (у рафи-
нерији нафте); 

Производња плина: дворишни радови на утова-
ру и истовару угља, кокса и металских боца. 

IV група 
Паковање плавог камена, натријум сулфата, кал-

цитирање соде и сличних продуката: транспорт и 
дробљење сировина за продукцију корунда, фероси-
лицијума, феро хр ома и карбида; одвоз из теретана! 
пирита У производњи сумпорне киселине; помоћи!« 
p a дози код .производње привина.; припрема хромоуд-
фатног раствора y производњи хр o мов е стипсе (по-
моћни рад); помоћни рад при вађењу .плавог камена1! 
производња алуминијум сулфата („Зорка"); прота«; 
водња алуминијеве стипсе („Зорка"; разблаживање 
aiHорганских киселина; руковање мошом вагом; обла»« 
тање кошева папиром прављење папирних цеви код 
пећи циј.анамида „Франк Каро"; сушење гасовитог, 
хлора:; руковање дизалицом на кречи ој пећи; руко-
вање дизалицом за сирови фосфат; руковање диза-
лицом на кречио j пећи; .руковање циклон сушаром; 
слагање бубњева за каустичну соду; Узимање проба 
y погону; реку.перација хау стичи е соде код произ-
водње кисеоника и азота; пуштање вагона на. жи-
чару; чишћење и слагање дрвара за шибице; љу-
штење фурнира за дна кутија шибице, (I радник); 
аутомат строј ва израду шибица „Червони" (Il и IH 
pia,дни«); израда вањских кутија за' шибице; израда 
унутрашњих кутија за шибице; етикетирање мути,ra 
за шибице (I радник); пуњење кутија, за шибице (I 
радник); премазивање кутија за шибице тари ом пле-
хом; паковање Шибица (I радник); тискање етикета 
за шибице; издавање алата y приручним магаци-
нима; чишћење димних канала и л-сжишних просто-
рија; транспорт пуних врећа y амбалажи цијанамида 
и y метин X гнојива; чишћење гасне прашине y гас-
ним цевима и димним каналима; чишћење, пуњење и 
паковање феролегура; руковање млином у. произ-
водњи соне киселине; вргање плавог камена на полу« 
аутоматско j вапи и отпремање на складиште; произ-
водња акумулаторов киселине; производња полиба* 
рита; помоћни радови код производње сулфитних 
соли; помоћни радови код производње горке и гла--
уберове соли; чишћењедестилера амонијака; пуњења 
и мерење анорганских киселина; декантација и су-
шење таложне креде; помоћни рад мод торњева за 
растварање бакра; помоћни рад код торњева по 
„тури" систему; помоћни рад код преса за лит оп он; 
помоћни рад мод производње хромо«е стипсе; по-
моћни рад код производње бариум хлорида; помоћни 
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jp ат код производње оловног и кадријев ог арсе« ата; 
! помоћни рад код производње бакарног мр ema; по-
моћни рад код производње бакарног карбоната (ме-
шање, млевење и паковање); помоћни рад код ле-
т е њ е генератора соне мис едине; помоћни рад код 
производње пап сина (пуњење и пражњење балона са 
рензолом и алкохолом, чишћење неви и тд. — хро-
Јмос); рад код амон« јачшг компресора'; руковање 

пармеачем y производњи калцијевог хлорида; по-
оћнЈИ рад на производњи кристалне соде; сечење и 

'сушење сапуна1; млевење сап уписот прашка' и сапуна 
на стројевима; радови код наметан ања и одмотавања 
кровне лепенке (ручни рад); посипавање зрна на бру-
сне папире, резање и наматање истих; чишћење по-

штанских просторна y производњи металних боја; пу-: 
j љење пећи сировинама код металних боја; рад на" 
i транспортepniMa y производњи сапуна; обликовање 
i-уметник брусева до 100 мм, завршно чишћење тех-
ничким уметних брусева, заливање брусник плоча, 
рад y стругари под надзором, млевење, сејање и ме-: 

i шање Смесе за израду уметник брусева'; млевење' ки-
• зедгура и израда изо ла пион е масе, пеглање готовиќ 
.ѕаптивачких плоча, притегне ање заптивања Са запе-
тама, шивење и опшивање азбеста е одеће; радови на 
'див е ib y кожног и коштаног туткала' и желатина; се-; 
Iчење кожног и коштаног туткала и желатина; помоћ-
ни радови мед отпадних вода y производњи тут-

кала; израда ©шумског прашка (мешање, сејање, ку-
шање и ручно паковање)); мазање трансмисија! y 
млину код-израде прженог боксита (лење); рад na 
мешању код бихроматне пећи; тарифирање код бих-

1 ромати е пећи; производња станарског кита на стро1-' 
цевима (помоћни рад); помоћни послови код израде 

(техничких масти претстава за- .заштиту биља, деста-
ни авдиј е катрана и смоле, конз ист ситних мазива, коло1-

ј масти, даш тил а и битумена; помоћни послови код 
• израде смолног лепка; помоћни послови мод произ-
водње деграда • и помоћних срета така за мужу (пу-
п е њ е и састављање апаратуре манипулација апара-
тима за пумпање уља); рад код развијања ацетилена 
ку малим погонима под ниским притиском; помоћни 
j послови код депилације етеричних уља; кување боја 
ва гушеше и штамбиљ е и мастила; бојадисање, пре-

Iпарирање и резање карбон и индиго папира и хем»! 
'л101графских рола (помоћну рад); рибање туша (по-
моћни рад); израда школских водених боја; помоћни 
"послови на кувању и рафинирану малићевог нитрата; 
млевење и кување винског камена и додавање вашка; 
испирање и кување калцијум' сулфата1; пражњење 

I кристал из a Topla' за; суд фате; пуњење и пражњење 
цистерни са, минералним киселинама! и лако упадљивим 

'отапалима: и продуктима y балоне и бачве ; топљење 
'цинка ју сокој киселини (помоћни рад); помоћни пом..-
! слови код концентрације цинк дужине за ци!нк хлоиа.1 
"рид; растварање гвожђа y сумпорној киселини за зе?4} 
''лену галицу; помоћни послови код филтрирања u и ^ 
^ложења креде; помоћни послови на кувању масе за ' 
'кровну лепенку; оулфурирање катравских производа';! 
^просејување брусник зрна y затвореним стројевима; 
• рад на строју за! штампање ознака y фото одеље-; 
к1њ'има; рад на куг личном млину за) млевење бар и ју м 
Сулфата, кокса, калцијум карбоната и слично; мле-: 
вење доломита за израду жељезо-oмоидник боја; из-

дужи® ање жељезиог омоида; дробљење талка; ручка1 

Допрема масноће од топ ион е и од магазина до ка-
вана; помоћни послови код кувања сулфата (доне-
апење, варање и одношење материјала); производња! 
апарафинских свећа; израда плавила за рубље, на 
?Машинама; припремање кречног млека; извожење 
јјшруаке и чишћење ростова код већих котлова; исто-, 
ш р и утовар сировина и продуката' штетних по здрав-

к е ; рад на сушници суп ер фосфат a; састављање дРи 

Рвеник буради; пуњење (Сировог лит опена У тепсије 
сушење (ручни рад); сушење дрваца за шибице; 

ЧРЈЗД jjg рЈШфјиимрањУј биљних, рибљих и животињоких 

уља (за производњу cpemcTaiaaf за заштиту коже^ 
израда печа глог воска, школске, шумске и кројачке 
креде; чишћење дестилационих котлова за катран, 
сушива и полусишива уља (под маском) и котлова за 
подгревање битумена; млевење смесе за пудере, шам-
пон1. прашкове за посипање и тд.; туцање винског 
камена; прање крупице y производњи туткала; пре-
совање фидтерске масе код израде туткала; рад на 
послуживању плато сушнине (туткало); одвоз муља 
из филте|?оких станица код глинице и бихромата и 
довоз боксита (Мосте); радови код производње три-
на триј ум фосфата (припрема' сировина!, центрифуге-, 
рање и концентрирање); рад на пржењу код произ-
водње декстрина (млевење и влажење); механичко 
чишћење сировина за .израду помоћних ер ете тава за 
текстил и кожу; чишћење котлова код израде срет-
става за текстил и кожу; припремни радови на из-
ради воденог стакла., топљења месинга), бакра, цинка' 
и алуминијума; парно испиравање масних буради и 
издвајање масноћа!; паковање литспона! кремове 
стипсе и сувих боја; израда лимених буради (помоћ-
ни рад); помоћни послови y лабораторију; допрема! 
и отпрема, челичних боца за' компримираме гасове; • 
помоћни послови код центрифугирања; млевење 
шљаке и стакленог крша; извлачење кровне лепенке. 

Рафинерија нафте: помоћни послови код рукова-
ња пумпама y рафинеријама нафте; 'Помоћни посло-
ви код чишћења кокс ретор ти и дестилационих кот-
лова; помоћни послови мод рафинирања y рафине-
рији нафте; помоћни послови код израде парафина; 
припремање и чишећње амбалаже (бачве и цистерне) 
y рафинерији нафте; помоћни послови код мерења 
залиха и отпуштања воде y рафинерији нафте. 

Производња плина: сејање кокса y плинарама; 
рад на дизалици кокса y п динар ам a; рад на дробк-
лици угља y пдинарама; руковање шисећом: желез-
ницом y плинарама 

V група 
Шаржирање пећи код производње глинице; рад 

на белим фил трима, код производње алуминијум хи-
драта; рад на дробљену боксита; сушење галице на 
ротационој пећи; каустифицирање код производње 
глинице; вагање код бихроматних пећи и глинице; 
припремање масе за израду бојадисала.; рад на 
производњи зелене галице и цинк хлорида.; радови 
на млиновима и сушни ца ма код земљаних боја! 
и мешању лишената мокрим путем; додавање 
азотне киселине при производњи сумпорне кисе-
лине код оловних комора; сушење, млевење, просе-
јување, пиле ви не, млевење бакелитне масе, кад ап дрн-
кање бакелитна масе; послуживање стројева за 
рибање уљаних боја'; помоћни послови на пре-
совања нафталина; центрифугирање, сушење и 
млевење1 винске киселине и камена; класифици-
рани, слагање, бројање и зам ат ање фото па-
пира y тамницу KiOMiOipaMiai; помоћни радови код 
заношења емулзионе масе на! фото папир; млевење 
туткала; кување масних остатака! мод израда туткала; 
кување кожног туткала (помоћни рад); кување и чи-
шћење папама и рогова1; ломљење костију, решетање 
eï прашжење Ди фу зера y производњи тутмала; пу-
њење и пражњење екстрактора; помоћни радови код 
екстр,акције коштане масти; помоћни послови код 
добијања масних киселина y производњи сапуна^ вр-
гање на децималним вагама при паковању цвдана!-
мида; вагање, пуњење, и затварање буради карбида; 
филтрирање соде; паковање каустичне соде; плетење 
планинске жице; израда! лимених бубњева (резање 
лима, пресовање дна гл поклопаца, заобљавање, С,а!-. 
стављање дна» са плаштом, преглед готових бубњева^ 
бојадисање и закивање); опоецање лима и азбеста! ft 
готових заптирача ручно, плетење аеб ест них запт® 
вача, премазивање зашивача , мотање et граф ит ира t t f , 



Страна Јо02 — Број Уб СЛУЖБЕНИ ЛИС I Субота, 30 октобар 1948 

опседање кршан их точкова, кројење и шивење азбе-
стне одеће, бушење великих рупа на лиму и азбесту, 
к^либрирање . заштиначких гајтана, шивење кри е них 
точкови; мотање ћошкова и уложака код заптивач-
ких гајтана; обликовање уметних брусева од 10D—• 
ЗОО ми и фазонирање брусева, плошно брушење 
техничких брусева!, самосталан рад y струг,iper нор-
малних и фазонираних бруси их плоча1, ручно обли-
ковање брусева и бруси их турпија, ложење пећи за 
печење брусева1 и улагање y пећи под надзором, рад 
и руковање израдом минералних брусева; мешање 
галице са вапио,м и мешање доломита са основом; 
пржење на нијансу код израде минералних боја ; пр-
жење минералних боја; чешљање азбеста под надзо-
ром; рад на пећима код топљења месинга, бакра!, цин-
ка, алуминиума и производњи воденог стакла; ло-
жење редукционих пећи и еутоклава; комоћни рад 
код производње нитро и уљаних, лакова; ручно пра-
жњење код производње хромове стипсе; пуњење 
нитро и уљаних лакова и емајла y амбалажу; нано-
шење баритне масе y производњи фото папира; ка-
ландрирање, резање и преметање бар ит «папира; наме-
тање емулзионог папира резање фото папира y фор-
мате (рад y тамним коморама); резање и •испитивање 
д и јаз o коп-пап и ра; производња помоћних средстава за 
кожу и текстил (мешање компонента , вагање, рад 
на стројевима и апаратима); производња тинте, боје 
за тушеве, мастила за штембили и декстр,ниских ле-
пат 1 ; ручно закисељавзње и пречишћавање подлу-
жнице y производњи сапуна; хемиско чишћење сиро-
вина код израде помоћних средстава sat текстил и 
кожу; довршавање израде уља за мочење код израде 
текстилних и кожарских помоћних претстава; израда 
сп ир озо ла ОР и ПР; припремање смесе за ци ji a кад ; 
руковање транспортер ом за сирови бикарбонат; под-
мазивање машина и трансмисија'; чишћење дестилерч 
од креча и песка; руковање колоплекс-млином; руко-
вање и; одржавање пећи за изгарање сумпора; сипа-
ње, пречишћавање и ускладиште«^ натријум-сулфи-
да; помоћни послови код руковања пиритном пећи; 
одржавање пумпи, дизни, и чишћење хладњака, тор-
ња за прање сумпор ди оксид-iraca; помоћни рад код 
млевење супер фосфата; Млевење печеног литопона 
и чишћење млина; одржавање и управљање косом 
железницом; узимање узорака карбев да и анализе; 
руковање једнотрачном дизалицом за пренос сиро-
вина1 и продуката за електро пећ; руковање тапша-
њем и ускладиштењем продуката,; припрема сировина 
и помагање код погонских анализа; кување сапуна 
под надзором; кување на вакуум апаратима,, малим 
или помоћни р а д на' великим; сушење песка за* кров-
ну лепеику машинским путем; просејавање зрна! за 
брусни папир на, отвореним .стројевима; рад на' кели 
фил тр y (лоу ги радник); израда1 с танарског кита'; 
•дестилација и белење глицерина, .цепање масти и 
пумпање дужина, код кувања! сапуна (под надзором); 
производња кровне лепенке са» ратовањем (помоћни 
рад); претапање техничких масноћа y производњи 
сапуна; припрема' ко мио не на та за производњу нитро--
фоскала; помоћни , послови код производње баријум 
сулфида; рад на ћелијама! за, електролизу кухињске 
соли; пуњење дона,цг и пећи ултрамаринским сиро-
винама; спремање раствора бари j ум Сулфита за ли-
топон; игков1ање баријум сулфита-р учио ; 'резање тру-
паца за шибице (II, III и IV радник); аутомат за> из-
раду шибица „Идеал" (Il и III радник), „Червони" 
(I, Il и lil радник); „Червони II" (I радник); кување 
дрвета за израду шибица*; рад на препариран^ и ре-
зању карбон и индиго папира'; пражњење јама* код 
израде кожног туткала; пуњење и пражњење стро-
јева за прање код израде туткала; чишћење када за 
кување код израде туткала; љуштење фурнира, за 
дрвца, вањске и унутарње кутије шибица (I радник); 
појашњење месинг код израде кожног туткала; ра-
деви код производње таложне креде; припрема, ку-

вање и чишћење сумпорно зашиеме шљаке; рад на i 
o тап ању фе.рохрома за хромову ст нису; припрема си» ! 
ров ил! a за производњу сумпорних бојадисала1; рад «гај 
фил тер-пр е сама' y производњи алуминијум хидрата; ' 
паковање натријум сулфида:; производња морбафинз1; i 
производња' магнезијум хидросулфита,; .производња1 

магнезијум-хд ор,ида; производња, винобран таблета; ; 
производња сулфата« таблета; -производња субокс; 
боја; вађење кристала плавог камена1; пуњење, увоз 
и извоз кошева y нападне пећи цијанамида; припрема ; 
електричних штапића и контакта! y •производњи цк» 
јанамида ,,Франк каро"; послуживање уређаја амо-
нијака; послуживање уређаја! карбамида; послужи-
вање иа генератору угљен диоксид-гаса; под назива-
ње стројева y погону кисеоника' и азота; 'помоћни по» 
слови код филтрације натријум хидросулфита; по-
моћни рад код гранулациине пећи; чување и одржа-
вање сисаљки за воду и уља' (Руше); «мбалажирање ! 
литопона, »ромове стипсе, цинковог белила, натријум 
сулфида, асфалтних производа, оловног м и ш ј а , ба-
рикум сулфида., сувих боја и конзистентних мазива; 
руковање баритним млином; сортирање сировог ул-
трамарина; руковање млином за млевење неде; мле-
вење тзлка; сортирање празних рогова', кости и нао-
пака; припрема сумпорног диоксида код израде тут-
кала; помоћни рад на фил тер-аш ар ати ма (чишћење, 
растављање и сшстављње); сагоревање из т у ш гип-
сане крупице; млевење костних крупица; кување фо-
сфорне киселине. 

Рафинерија нафте: чишћење агитаторa иза сум-
порне киселине; руковање пумпама о д 50—100 КС y 
рафинерији нафте; мерење залиха и отпуштање воде 
y .рафинеријама; надзор над моторима' и компресо-
ри ма' y рафинеријама нафте; ложење угљеном или 
уљем за ложење мањих постројења y рафинеријама! 
нафте. 

Производња плина: рад на елеватору ко мори и* 
пећи; рад на1 додавању метана у 'плинску мрежу; по-
моћ код ложења' двоплинског уређаја.. 

VI група 

Аутоматско вагање при пуњењу цијанамида* и! 
мешаних гнојива; производња субокс праха; произ-
водња rлодарин-зрна.; ' убацивање смесе y електро-
пећи; млевење карбида и пијана мида (помоћни рад); 
y коп 41 звање струје па пећи цијанамида „Франк каро"; 
управљање мошом дизалицом код карбнда и пијана,-
мида; израда' дрвених буради; руковање торњевима/ 
за пр.'Ње сумпор диоксид-raea; руковање филтером У| 
к рустично i соди; ложење су ши и це за кап ци нпр ану 
соду; туцање рудача тврдих легура u тврдих смола; 
брушење сл авни a; регулисање електрода прес еле tc-
тричним пећима (Електробоша); монтажа електрода-
помоћни рад (ЕлектробосиЈ' и Дуги Рат); припрема 
дужина за, цинк сулфат; израда шибица аутомат-Чер» 
воин I и Идеал (I радник); израда шибица аутомаг-
Симплекс (II, Ul и IV радник); припрема челичних 
боца за пуњење компримираним гасовима; израда 
бубњева1 (Припрема* алата,, пресовање и резање, ва-
рење плашта, фалцовање плашта, коначна израда 
бубњева и поклопаца, поправци1 грешака на бубње-
вима; отапање јетких ашкалија; мешање дужине код 
стипсе; кување сулфата и стипсе под надзором; са-
мостални радови код претапања месинга, бронзе, алу-
миниума и цинка; резање фото папира, y тамним ко-
морама; рад y светлим емулзионим 'кујнама, и уна-
шање емулзионе масе y изради фото папира (тамне 
коморе); рад y производњи смеђег фзктиса и нолу-
фирниса; рад фотографа y л а б о р а т р и ј у м у и на про'-
изводњи разгледница; сортирање, паковање и прања 
корунда; радови на кув!ању сапуна, сулфорирање, 
оксидација (турско црвено уље и деграо) уља, масти, 
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свећа и цепање масноћа; ул ара® ање подлу жада и 
матичних дужина; руковање код растварања феро-
хрома; руковање израдом станарског кита-; дести-
ле циjai катрана кување асфалта и дестилација! смола; 
гро «Навод,ша нафталина; рад на кели филтру (I рад); 
производња лепени» (помоћни рад); руковање кон-
в ер тор ом y производњи натријум хидро-сулфита; 
испаравање калцијум хлорида- y казанима-; помоћ-
код руковања контактних пећи y производњи сум-
порне киселине; ложење пећи код искуаавања дужи-
не натријум хидроксида; припрема соли за електро-
лизу (помоћни рад); руковање торњевима за сушење 
клора; регулисање притока! раствора дебикарбоната 
и аналитичка контрола карбонизације; • руковање 
цснтрифугом соде бикарбоне; обликовање техничких 
упитних брусева изнад ЗОО м,м и специјал!:!их брусних . 
плоча,, фина обрада социјалних брусних плоча y 
стругари, самосталан рад код улагања брусева y . 
пећи, самостално ложење групе пећи за печење бру-
сева, самостално састављање компонента1, код при-
преме масе за упута pi be брусеве; кување и припрема! 
сировина за техничке масти и кување заптивача, пле-
тење азбеетних гајтана са знањем монтаже строја 
(Југоазбест); израда карбон и индиго натира; писа-
ћих врпци и хектоградских рола; рад на филтеру 
за бихромагг; хлорира,ње код производње помоћних 
сретстава за текстил и кожу; помоћ код руковања 
апаратуром за производњу кисеоника, азота, и дру-
гих тасови; помоћни послови код бушења електро-
,пећи; центрифугарање и пр|ање сир oa o га ултрама,-
рина; љуштење фурнира за шибице вањске и уну-
тарње кутије; помоћни? посл ови при хлорним ко мо-
рама; израда и регенерација масе за чишћење аце-
тилена; производња нитро-фоокала; хемиско чишће-
ње кости (мецерација,); пр!ање месине за кожна тут-
кала); кување и млевење боја за индиго и карбон 
папире и писаће траке; руковање припремом баритне 
масе за фото папир; претапање старог олова!; руко-
вање сушаром и млином за литопон; руковање мли-
ном за ултрамаринске сировине; пуњење, пражњење 
»fl надзор тока редукције пећи за натријум сулфид; 
производња силипо флуорида (руковање); производ-
ња нитро зана (руковање); руковање дробилицом и 
транспорти им направама за сировине електро-пе ћи; 
вагале смесе за електропећ и надзор над тр гисп ор-
тери!ма1 пећи; клесање електрода; пуњење електрод-
ном масом; машинско шивење пуних врећа пијана-
мида и мешаних гнојива; производња гмон-сулфата; 
руковање утова,ром, иетоваром, пријемом сировина и 
продуката; дробљење и) бацање блокова цијанамила 
y дробилицу; производња ip-зфита; руковање суша-
ром натријум хидросулфита; вешање y производњи 
цијанамида; развијање a,цет и лен a y великим пого-

нима и пуњење боца; израда трихлоретилена и оста-
лих хлорних деривата; помоћни рад код производње 
чађи; радови нar извлачењу кровне хартије; помоћни 
и припремни радови код .производње, левања1 и бру-
шење леће (сочива1); производња сумпорних бојади-
сала; чешљање и сортирање азбеста'; послуживање 
стројева1 код израде црних графичких Ооја; раства'-
р> ње чврстог воденог стакла под притиском; кување 
кожног и коштаног туткала; екстрахирање коштане 
масе: производња гла,убер,све и горке соли; просе-
јавање ^ча!ђе. 

Рафинерија нафте: преглед амбалаже и отпрема 
y рафинерији нафте; ложење угљеном или уљем y 
већим постројењима; помоћ код руковања дисконти-
n нур ап о м дестилацијом испод 50 to/24 Испомоћ код 
руковања ректификацијом бензина испод 20 to/24 h; 
помоћ код руковања дискот тину ир аном рафинацијом 
белих продуката до 30 to/24 h; помоћ код руковања ' 
дисконтинуираном редестилацијом до 30 to/24 h; по-
моћ код руковања рафинацијом уља испод 20 to/24 h; 
помоћ код руковања кокс. ретортама ; помоћ код ру-
ковања оксидацији битумена испод 20 to/24 h; по-

моћ код руковања израдом хидро битумена испод 
20 to/24 h; помоћ код руковања пумпањем и препум-
павањем мањих пумпних станица. 

Производња плина: ложење коморних пећи: дво^ 
рење ур еђаја за пр оизв одњу ам,они ј,апн е жеоте 
(киселине). 

Vil група 
Млевење карбида, цијанамида и печеног креча; 

изгртање хлорног креча; руковање дебикарбонате-
ром; производња сумпорасте киселине; производња 
олеума и хлорсулфонаке киселине; производња ба-
карног креча; производња бакарног карбоната; ру-
ковање пећи за' калцивацију литоноиа; производња' 
арсенова киселине; производња оловног и калцијевог 
арсената; производња сулфитних соли; ложење гене-
р а т о р е ^ пећи за сону киселину; рад y силосу ција-
н,амида; шаржирање соли и сумпорне киселине код 
производње соне киселине; производња сумпорних 
бојадисала; рад код бикроматне пећи, I и II рад код 
вакум упаривача y производњи глинице и бихро-
мата'5 руковање пећи y производњи алуминијум окси-
да; рад при кувању бихромата и центрифугирање 
истога; ложење генератора при концентрисању сум-
порне киселине; бушење електропећи; руковање уре-
ђајем за амбалажирање карбида (дробљење, сорти-
рање и паковање); приправљање креча за хлорни 
креч; руковање кречењем месине и припремом креч-
ног млека; руковање вакум станицама за концентри-
сање и конзервирање туткала; рафинације масти при 
добивању туткала; руковање инсталацијом комлри-
мованих Гасова; руковање код пуњења и отпреме че-
личних боца код компримираш« гасова; преглед и 
оправка боца и вентила за компримиране гасове; рад 
y мешаоници нитро лакова и на млиновима брзог 
млевења (под надзором); кување лакова, фирниса и 
уметних смола (под надзором); руковање при нијан-
си)? ању сувих боја, уљаних боја и емајла; израда ши-
бица аутомат „Сииплекс" (I радник); прављење масе 
за главице шибица и тарну плоху; резање трупаца 
за шибице (I радник); руковање код производње чађи; 
радови код израде техничких и конзистентних ма-
зива, различитих смола, воскова и асфалта; рад fia 
производњи индиго и карбон папира и писаћих врпца; 
руковање радом на чешљању и сортирању азбеста^ 
руковање израдом воденог стакла; руковање топље-
њем цинка, алуминијума, месинга и бакра; руковање 
производнион брусних папира; руковање израдом 
паркетне масти и масти за обућу и свећа; производ-
ња ^»едстава за чишћење метала; руковање класифи-
ц и р а н и фото папира y тамним коморама1; припре-
мање емулзије и њено нанашање код производне 
дијазокоп папира; припремање емулзије за фото па-
пире y тамним кухињама; испитивање текуће про-
изводње фото папира y лабораторију му; руковање 
пећи за производњу алуминијум оксида; руковање 
Дор-деканторем; млевење са лешемлином У прои-
зводњи глинице; руковање торњевима за сумпорну 
киселину по турм систему (помоћник); ложење ка-
зана, за топљење каустичне соде (Г радник); руко-
вање производити амонијака, амон-сулфата и fôaf-
бида; руковање апаратуром и припремање СОЛИ 
за електро лизу; регулисање притока, слане воде, 
аналитичка контрола' тока апсорбције гасова ОД . 
кречне пећи. сушника и дебикарбонатера; руковаше 
центри фугама плавог камена и хром,ов е стипсе; ру-
ковање колоплет млином; руковање аутоматом за/ 
прављење сулерфосфата; производња баријум кло1- , 
рида,; руковање апаратуром sa производњу клорних 
деривата' ацетилена; руковање тор&евима за раства-
рање бакарног гранулата; руковање сушНицОм ta 
млином ул грам ар и на; производња лужине и цинк 
сулфата; руковање млином за мокро млевење 
печеног литспона; производња белог Факти е a; рад 
на апсорбанији код производње натриум хидпосул-
фата; пуњење, пражњење и надзор тока редукције 
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лећи зт бар цум сулфид; одржавање и руковање 
тр,a,непортним уређајима- код амбалаже цијанамида 
џ мешаних гнојива; дозирање сумпорне киселине и 
сировог фосфата y производњи суперфосф та; 
дозирање фосфатног брашна y производњи супер 
фосфата; паковање мини ја; пуњење буради хлорним 
кречом; паковање цијанида; радови код шаржирлња 
аутоклава; разрешавање аутоклавних лугова (црвени 
мешаоци Мосте); рад и надзор y паковању феро 
Легура); рад и надзор код дробљења и млевење ци ја-
мандил a; рад и контрола коралних пећи цијшамсѓдда; 
руковање апаратуром за добијање азотног оксидул,a 
убацивање смесе y пећ феросилиција; регулисање 
електрода на мећи фаросилицијума (Електробосна); 
монтажа електрода код електропећи; руковање тор-
њевима за p a ств.i p н»е бакарног гранулата; руковање 
(пећи цијанида пти сублимата; разбијање од.-сма 
«•a p бнд a (Дуги рат); пертловање, цртан,е и v . i 
Специјал них oa;, ли их заптивачких плоча; руковање 
(Пећи за печен.е умети их техничких брусева. 

Рафинерија нафте: руковање дисконтинуирдном 
дестилАЦијом испод 50 to/24 lr, руковање рекчифп-
Кацијом бензина испод 20 to/24 li; руковање дискон-
тинуираном рафинаци јом белих продуката до 
to/24 h; руковање дпсконтинунраном редестилацн ut 
до 30 to/24 li; руковање рафинацијом уља испод 
20 to/24 h; руковање кокс ретортама; руковање окси-
д а ц и ј и битумена испод 20 to/24 li; руковање изра-
дом хидробитумена испод 20 to/24 h; руковање пум-
па i нем и препумпавањем мањих пумпних станица; по-
моћ код руковања дисконтинуираном дестилацијом 
Изнад 50 to/24 h; помоћ код руковања•дисконтинуи-
р a ном вакум дестилани.јом; помоћ код! руковања кон-
тинуираног рафинацијом белих продуката испод 
60 to/24' h; помоћ код руковања рафинацијом уља 
испод 50 : to/24 lr, помоћ код руковања ректификаци-
јоvi бензина" изнад1 20 tO'/S4 h; помоћ код руковања 
o кондицијом битумена изнад : 20 to/24 h; помоћ код ру-
ковања' дисконтинуираиом ре цести манијом и лумином 
станицом y рафинеријама нафте. 

Производња илина: ложење двоплинског уређаја; 
дворење стројева > y а п а р а т и м а за хлађење и чишће-
н е Плин»' и производњи бензола. 

VI IT груша' 

Производња- кисеоника! и азота („Линде") Дуги1 

Рат A Руше; руковање декаитецијом за каустичну 
соду; руковање бартон пећи за производњу мини-^ 
јумa; обрада платине; руковање код кувања полу-
фирнисз, фиримеа и израде сапуна; дестилација ете-
ричних уља, ((руковање)» руковање иостаривачком ва-
кум батеријом натријум хидроксидз ; руковање ле-
а н д е р о м за хидрооулфит; руковање пиритном пећи; 
(руковање контактним пећима; рад иа торњевима sal 
Производњу сумпорне киселине под Тури систему 
руковање) ; руковање гранулации o иом пећи бакра; 
производња соне киселине (руковање); руковање ко-
Лостдним млином; руковање процесом производње u 
апаратуром за добијање пепси::a; производња срет-
става за заштиту бил>у и техничких хемикалија; ру-
ковање електричном пећи (помоћник); помоћ код 
руковања електролизом кухињске соли; производња 
синтетичке' соне киселине (руковање); руковање по-
гоном XлоринX деривата и течног хлора (помоћни 
рад); руковање десгилацијом катрана и асфалтних 
производа; руковање кувањем лакова и уметник 
смола; руковање производити нитролакова и боја; 
руковање апаратуром при изради боја и лакова; уиг-
равање винске киселине; пуњење електродите масе 
fra електропећима; руковање процесом баритиршња и 
Производњом разгледница; руковање поетројењем 
фијанамида и мешаних гнојива; производња натри-
јум сулфида (руковање); руковање бубњем за кау-
ет иф и цицање; израда кровне лепенке малићевог ни-
трата и фвиола'; руковање вакум филтером (Лука-
вац); контрола, степена калцинација чг руковање гру-

пом сукњица за соду;, руковање млином за супер 
фосфат; руковање реактором за супер фосфат; де-
стилација природних смола, израда ©модног туткала^ 
е модних емулзија и других продуката ma бази при!» 
родних смола; израда копанетентних мазива', руко-
вање код израде спор го неких и п а т е н т н и х боја; 
руковање млевењем -код израде сувих боја; произ-
водња, ливење и брушење леће (сочива); руковање 
при пиј лис i ip ању -нит.то емајла и шта мн дрских Goja; 
ру ко:», ање производити карбон и индиго пастира пи-
саћих ирина и хектотрафоких рола; руковање ложе-
њем великих П Л И Н С К И Х гоператора без газам erpа ; 
руковање бихроматним пећима; руковање производ-
на ом сложених кози етичких препарата; кување суд-
ената и стипсе; састављање есенције; руковање про-
извод,њом раствора плавог камена; шармирање и 
руковање аутакл че a (Моста); руковање код сулфо-
нирања оксидације уља и масти, цепање масноћа- де-
е ти лап ије u ра фина 11 и ј е 

Рафинерија нафта: руковање диска нт ин упр атом 
дестилацијом изнад 50 to/24 h y ра фин ер, т а м а нафте; 
руковање д 11 ек антону нр a-?, IOM вакум д сетил аци јом y 
рафинеријама нафте; руковање конт гену ир аном ра-
фин a чијом белих продуката испод 50 to/24 h ; руко-
вање ра фин азијом ул* i испод 5!) to/24 h; руковање 
p екти ф икѕсти јом бензина изнад 20 to/24 h ; руковање 
оксид,a,ци јом битумена изнад 20 to/24 h; руковање 
централном путином станицом; помоћ код руковања 
дестилационим батеријама' y рафинеријама нафте; 
помоћ код руковања пи,пе стилом; помоћ код руко-
вања KOTI ти ту ир ано м вакум д ести ла ци јом; помоћ код 
руковања кр е кингом; помоћ код руковања континуи-
раном рафијани јом белих продуката изнад 50 to/24'hr; 
помоћ код руковања р а ф ин азијом уља и знад ' 
50 to/24 lr, помоћ код руковања : производњем,; пара-
фина; помоћни рад на i ЦФP мотору; подбиела«- lana* 
рату п кздориметру. 

IX : групз : 

Руковање електроне ћина; руковање код1 про из-* 
водње ливен«? и брушен»» ' сочива; р у к о в а о • елек тр« oi. 
лизом'1 раствора - кухињске соли;. руковање построје-
њем течног' хлора и хлории*- деривата ацетилена», 
руковање постројењем" за ; производњу, хлорног 
креча; руковање дестилацијои - амонијака: y гтрои,з> 
водњи- сода; руковање пржионицом пирита (груша 
пећи); руковање производити- сумпорне киселине;' 
руковање емулзиостии тамним купкама и процесом 
емулзионирања фото пастира-

Рафинерија нафте: руковање дес ти лани* ои ом ба-
теријом; руковање липе стилом; руковање контићу«* 
раном вакум дестилацијом; руковање кр екипно м; 
руковање контииуираном рафинације и белих проду-
ката изнад 50 to/24 h; руковање р а ф ин a,ци јом ул. a 
изнад 50 to/24 h; руковање производњом napa фина; 
рад на- Ц Ф Р мотору; под биел как апарату и калори-
метру y рафинеријама нафте: 

Члан 2 

Уколико неки посао y дрвној, медицинско j, пре-
хранбено']. индустрији, индустрији коже, обуће и 
гуме, текстилно-одевнеj, дуванској, папира, целулозе 
и дрвењаче, стакла и хе ниској индустрији, није овим 
правилником предвиђен, руководилац предузећа ће 
исти, по претходно прибављеиом миш,љењу синди-
калне организације, привремено распореди™ y ону 
групу y коју су раопоређени њему најероднији по:--
слови и одлуку o томе доста,вити министарству ' ин-
дустрије народне републике, : које ће, уколико је ca 
нетом сагласно ставити Министарству лаке инду-
стрије ФНРЈ предлог з т накнадно распоређивање 
односног посл ai. 
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Члан 3 
* ;Osaij '.правилник ступа на . снагу • даши <ѕбјављи-
вања y „Службеном листу 'Федеративна Н а р о д е Ре-
публике J улгѓславнјѕ". 

Бр. 1-8430 
И октобра 1948 године 

Београд 
•Министар лаке индустрије, 

Саво Златић, е. p. 
; Сагласан, 

• Министар рада, 
Љубчо Арсов, е. р. 

803. 
На основу чл. 23 Уредбе o одређивању и контро-

ли квалитета производа . („Службени лист ФНРЈ" 
бр. 47/40), препису јем 

П Р А В И Л Н И К 

O ПОСЕБНОЈ СТАЛНОЈ КОНТРОЛИ АРТИКАЛА 
ШИРОКЕ ПОТРОШЊЕ У ТРГОВАЧКОЈ МРЕЖИ 

Члан I 
• Сва трговачка предузећа као и .индустриска сто-

варишта која преузимају робу. и од других (.произ-
вођача, дужна . су да врше . посебну сталну контролу 
квалитета и асортшЈана свих индустриских и других 
производа намењених широкој •потрошњи. 

'Члан 2 
; Сврха. контроле је: 
а) проверава ње да ли је извршена обавезна кон-

трола производа y пропе в отачком предузећу y смислу 
чл. 21 Уредбе o одређивању . и • контроли квалитета 
производа. 

б) проверавање да ли роба одговара прописаном 
минималном .квалитету или, «ко такав к ва ли тет није 
•прописан, да ли ена одговара својој намени, узи-
мајући y обзир све околности које утичу ка ту 
намену, као што су: .цена, сезонски карактер про-
извода и др. 

в) провераван е иеправноети производа, т. ј. 
утврђивање да ли постоји каква фабричка грешка 
или која друга, мана; и 

г) проверување да ли .асортиман робе одговара 
уговореном односно уобича јени трговачком асор-
тиману. 

Члан 3 
Контролу врше првенствено предузећа односно 

стоваришта ;Која непосредно . примају робу од про-
извођача. .Исто .тако, .ова .контрола врши • се и- над 
робом .ккоја „ашкази из једног .трговачког предузећа 
У друго. 

Члан 4 
У трговачким предузећима, као и У индустриским 

стовариштима,, ов y • контролу врти е : 
ai) y .трговачким .предузећима република нс ког 

значаја, y -индустриским етеваришпша која преузи-
мају робу v, од других произвођача, y трговачким 
предузећима на велико1, .као и y свим већим трговач-
ким предузећима локалног »значаја!, —стручни кон-
тролори -специјадао постављени y ту сврху; и 

ô) y осталим трговачким предузећима^ као и y 
i ин ду е тр ис ким : иродавн миша — • руководилац преду-
зећа односно .продавнице или лице које он одр еда. 
a ..које ће овај посао вршити поред своје редовне 
дужности. 

Специјални., стручни контролори,као.и.. руководи»-
.(ООЈи мањих. предузећа . и v индустриски х (Продавница!, 
односно лице које су они одредили, лцчно • су одго-
ворни y случају да не. буде извршена свестрана, 
савесна и 'стручна контрола све робе које предузеће 
прима. 

Члан 5 
Ако је утврђено ; да је: контролне Ша' роба. исправна 

— i пр е i њеног • пуштања y тр г ов aчки t пром ет — тр е ба 
:.;на »њу, .по могућству, .ставити .ознаку o -извршеној 

( Контроли. Том i приликом треба водити рачуна да се 
.сачува • ознака o извршен oj контроли . од . стране про-
извођачи. 

Биро за ..контролу и унапређење »валигета и 
асортимана робе /Министарства трговине и . снабдева-
ња ФНРЈ може одредити списак артикала на које 
се обавезно мора ставити. ознака o извршеној кон-
троли y трговини. 

Члан 6 
Ако службеници који врше контролу (чл. 4 пра-

. вилинка) утврде какве недостатке на роби( састављају 
o томе писмени налаз и ..одмах извештава.ју o нађеном 
недостатку руководиоца предузећа.. Руководилац пре-
дузећа на основу тога извештаја доноси своју од-
луку које ће од мера предвиђених обавезним пропи-
сима или трговачким yзанеима предузети y погледу 
те робе, т. ј. да ли ће робу ставити на расположение 
произвођачу или ће од њега тражити снижење цене, 
накнаду штете и др. 

Члан 7 
Свако трговачко предузеће је дужно да o нађе-

ним не доста ипм a на роби води евиденцију. Евиден-
ција треба да садржи следеће податке: 

а) фирма испоручи ои a робе (назив предузећа), 
б) назив робе по одређеној номенклатури; 
в) количина робе са нађеним нед остатком; 
г) кратак ;опис нађеног недостатка и колико исти. 

утиче на вр е.7 ност робе; и 
д) мере предузете y вези са нађеним недостатком. 

Члан 8 
Трговачко • предузеће (индустриско . стовариште, 

односно продавница) дужно је -да . сваког месеца — 
најдаље до 5-ог y наредном месецу достави Биро-у 
за контролу квалитета министарства трговине и 
снабдевања народне , републике, као и републикан-
ској- управа ЈН унапређење производње, препис еви-
денције из претходног члана. 

Члан 9 
Биро-и з а . контролу .-квалитета ^ренублик нску.х 

министарстава -трговике vt . -снабдевања дужни су да 
• е в S K O T м е с е ц а — . и а ј д а . љ е . , д o : 15Г о г у н а р o т о м - м е -
сецу — доставе сум a nan извештај' Биро-у за контролу 
и унапређење производње y Министарству трговине 
и снабдевања ФНРЈ, који у п аном обухвата сле-
деће: i 

a ) . опис општих ; нед остатака на : роби y погледу 
«квалитета и асортимана .утврђених y извештајном, 
месецу, да ли су ови недостаци утврђени од стране 
већег или мањег броја трговачких предузећа, те да 
ли се они мошу сматрати као општи недостатак 

• једне . ррсте *робе ,од '»стог -,цроадвођач.а пили .су то 
истоветни недостаци код разних; произвођача; 
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б) предлоге за отклањање општих недостатак^ 
»at појединим врстама робе y погледу 'квалитета, ил« 
асортимана — уколико ови недостаци -нису могли 
бити отклоњени од стране p енубл икавских управа за 
унапређење производње; и 

в) примедбе на постојећи начин вршења контро-
ле сл евентуалним предлозима за побољшање ејжгка-
СнО'd пи кон тро л е. 

Члан IO 
Уколико утврђени недостатак погалени оа собом 

последице из чл. 35 Уредбе o одређивању и контроли 
квалитета производа или повлачи казнене санкције 
из чл. 37 поменуте уредбе, трговачко предузеће је 
дужно да» одмах — по установа, е њу стања достави 
једну копију налаза предвиђеног y чд. 6 овог правил-
ника ренублик.антој управи за унапређење произ-
водње Биро-у за контролу квалитета y републикан-
CKOiM мин ис т - ipc тау трговине и снабдевања као и 
Биро-у за контролу и унапређење квалитета и асор-
тимана y Министарству трговине u снабдевања ФНРЈ. 

Члан 1,1 
Уколико радња, не садржи елементе кривичног 

дела, казниће се новчаном казном до З.ООО.— динара 
за следеће прекршаје: 

а) службеници одређени за вршење контроле 
(чл. 4 правилника) који пропусте да изврше ко1Нтролу 
робе приспеле y предузеће, или ако ту контролу врше' 
површно ташо да због тога није утврђен постојећи 
недостатак на роби пуштеној y трговачки промет; 

б) руков осиони трговачких предузећа, односно 
индустриски* стоваришта' или продавница, Kojim не 
омогуће извршење контроле иа приспелој роби или 
који, иако им је познато да се контрола' од стране 
одређених службеника не врши, ипак не предузима ју 
потребне мере да се та контрола стварно и изврши.; « 

в) руководили из трговачких предузећа', односно 
индустријских стоваришта и продавница, као и одре-
ђени службеници, који се не држе прописа из чл. 7, 
8 и IO овог правилника. 

Надлежност за вођење поступка, и изрицање 
казне за прекршај е иве врсте одређена је y чл. 37 
ст. 2 Уредбе o одређивању и контроли квалитета 
производа („Службени лист'ФНРЈ" бр. 47/46). 

Члан 12 
Овај правилник ступа n j снагу д пом обаављи-

в ња y „Службеном листу Федер lomne Народне Ре-
публике Југuславије". 

Бр. 19309 
26 октобра 1948 године 

Београд 
Министар трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић,, е. p 

804. 
На основу чл. 2 и IG Опште уредбе o комитети, 

ман Владе ФНРЈ, a y сагласности cai Претседником 
Владе ФНРЈ, Комитет за школе и науку Владе ФНРЈ 
прописује 

П Р А В И Л Н И К 
O НАСТАВИ НА ПРАВНИМ ФАКУЛТЕТИМА УНИ-
ВЕРЗИТЕТА У ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ РЕ-

ПУБЛИЦИ ЈУЕОСЛАВИЈИ 

Члан I 
Рок учења на' правним фг.култетима траје четири 

године. 

Члан 2 
После свих положених испита 'прописаних Нас-

тавним планом, студенти правног факултета добија-
ју диплому o завршеним студијама' иа правном фа-
кугету и академски назив „дипломирани правник". 

Члан 3 
Насташе планове и програме правних факул-

тети* прописују комитети за научне установе, универ-
зитет и високе школе односио министарства просеев-
те народних република!, y сагласности са. Комитетом 
3i3i школе и науку Владе ФНРЈ 

Члан 4 
Нови HI стани и планови ва же и за студенте упи-

сане школске 1*947/48 године. 

Члан 5 
3(3, студенте старијих годишта' израдиће факул-

тети, према својим приликама, прелазне, наставне 
планове који треба да обухвате оне предмете из но-
вог наставног плана које ти студенти нису слушали 
током својих досадашњих студија. 

Члан 6 
Ступањем на' снагу овог правилника престаје 

важност Правилника o настави на правним фзкулте-
тима универзитета y Федеративној Народној Репуб-
лици Југослав иј«, од 14 октобра. 1948 године („Слу-
жбени лист ФНРЈ" бр. 84/46), као и свих досада*. 
шњих прописа o настави на! правним факултетине, 
уколико' су y супротности са овим правилником. 

Члан 7 
Овај правилник ступа на, снагу даном објављи-

вање y ,,Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југослвије". 

IV бр. 9030 
25 октобра! 1948 године 

Београд 
Претседник Комитета за 

школе и'науку Владе ФНРЈ, 
Пуниша Перовић, с. р. 

За Потпретседникјз' Комитета за 
школе и науку Владе ФНРЈ, 
Милутин Иванушић, с. р. 

Сагласан 
Претседник Владе ФНРЈ 

и Министар народне одбране, 
'Маршал ЈугославИЈе 
Јосип Броз-Тито, с. ip. 

805. 
На основу чл, 2 и 16 Опште уредбе o комитетима 

Владе ФНРЈ, a y Сагласности сл1 Претседником Владе 
ФНРЈ, Комитет за' школе и науку Владе ФНРЈ про-
писује 

П Р А В И Л Н И К 

O НАСТАВИ НА ЕКОНОМСКИМ ФАКУЛТЕТИМА 
УНИВЕРЗИТЕТА У ФЕДЕРАТИВНОЈ НАРОДНОЈ 

РЕПУБЛИЦИ ЈУГОСЛАВИ ЈИ 

Члан I 
Рок учења из економским факултети^ траје 

четири подине; 
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Члан 2 
П.ссде свих положених испита! прописаних нас-

тавним планом, студенти економског факултета; до-
бира ју диплому o завршеним студијама на економ-
иком факултету и академски назив „дипломирани 
Економист". 

Члан 3 

Наставне планове '» програме економских факул-
тета, прописују комитети за научне установе, универ-
зитет и високе школе, односно министарства про-
свете народних република.,, y сагласности са Комите-

т о м sa школе е* науку Владе ФНРЈ, 

Члан 4 
Нови наставни планови важе и за студенте упи-

сане школске 1947/48 године. 

Члан 5 

За студенте старијих годишта израдиће факул-
тети, према1

 С В О Ј И М приликама', прелазне наставне пла-
нове који треба да обухвате оне предмете из новог 
наставног плана које ти студенти нису слушали то-
ком својих досадашњих студија. 

Члан 6 

Ступањем на снагу овог правилника престаје .ва-
жност Правилника o настави на. економско- комерци-
јалним високим школама и економским факултетима 
универзитета y Федсративној Народној Републици 
'Југославија од 27 септембра 1946 године („Службени 
лист' ФНРЈ1 ' бр. 79/46), као и свих досадашњих про-
писа o настави на економским факултети Mai-, уколико 
су y супротности- са овим правилником. 

Чл ги 7 
Овај правилник ступа на снагу даном об.кзљи-

вања y ..Службеном листу Федеративне Народне Ре-
I публике Југославије". 

IV бр. 9030 
25 октобра 1948 године 

Београд 
Претседник Комитета! за 

школе и науку Владе ФНРЈ, 
Пуниша Перовић, с. р. 

За Пот пре тс е ди ик a 
, Комитета за школе и науку Владе ФНРЈ, 

Милутин Ивапушић, с. р. 
Сагласан 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране, 

Маршал Југославије 
Јосип Броз.Тито, с. р. 

806. 
Н а основу члана 19 Основне уредбе е економ-

ско-комерцијадној струци, y споразуму са Комитетом 
Sta законодавство и изградњу народне власти Владе 
ФНРЈ, преписујем 

У П У Т С Т В О 

O НАКНАДНОМ ПРЕВОЂЕЊУ ПРИПРАВНИК СА 
ЗВАЊЕМ МЛАЂЕГ КОМЕРЦИЈАЛИСТЕ, КОМЕР-

ЦИЈАЛНИТЕ И ВИШЕГ КОМЕРЦИ ЈА ЛИСТЕ 
I — Наредбом Бр. 3070 од I септембра 1948 го-

дине („Службени лист ФНРЈ'' бр. 77/48) укинута је 

приправничка Служба за звање комерцијалне те и ви-
шег комерцвдалисте и одређена стручна спрема по-; 
требаа за, вршење звања; млађи комерцијалист, i<o-
мерци ј^ист и виши комерцијалне^. У вези са овим 
UMI al се извршити накнадно превођење затечених лри-
правника, и то: 

а) приправници за звање млађег комерцијалисте 
оа непотпуном средњом или њој равном школом — 
y звање старијег привредног помоћника; 

б) приправници за- звање мемерцијалисте са свр-
шеном потпуном средњом или њој равном школс.ц — 
y приправник за звање млађег к о м е р ц и ј а л н а ; и 

в) приправници за звање вишег комерцијалните 
Ca факултетоком или њој равном спремом — y при-
п р а в н и ^ за звање млађег економисте. 

il. — Приправници из тач. I. задржавају доса-
дашње основне плате. — уколико би им ове по» пре-
вођењу биле мање, — све док лоста,вљењем y одре-, 
ђено звање (односно напредовањем y плати истог 
звања или из нижег y више звање, не достигну или 
премаше досадашње плате 

IH. — Ово упутство има се применити! на. ове 
Службенике који су даном ступања' на снагу Наредбе 
бр. 2070 од 8 септембра 1948 године затечени y 
служби y својству- приправничка наведених звања 
економсконМомерцнјалне струке, без обзира да ли су 
no ступању на снагу поменуте наредбе већ били пре-
ведени или ке. 

IV. >— Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љиван^ y ..Службеном листу Федер,атмвне Народне 
P еп убли« е југославије ' '. 

Бр, ,3062 
26 октобра 1948 године 

Београд 
Претседник 

Привредног савета Владе ФНРЈ, 
Борис Кидрич, с. р. 

Спор aзуман, 
Потпретседник 

Комитета за законодавство и изградњу 
народне власти Владе ФНРЈ, 

Станоје Симић, с. р. 

807. 
На основу чл. S 'Уредбе o снабдевању станов-

ништа и чл. 12 Уредбе o трговању пољопривредним 
производим» y приватној трговини, издајем 

Н А Р Е Д Б У 

O РЕГУЛИСАЊУ ПРОДАЈЕ И КУПОВИНЕ ПОЉО-
ПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

I. —Житарице, брашно, стоку за клање, радну и 
приплодну стоку, свиње, прасад, лр е рађе в ин е од 
меса (суво месо, сланину, сало итд.; маст, масло, 
(топљени маелац-путер), лој и јестиво уље, 'алкохол-
на пића (вино, ракија), кромпир, пасуљ, као и ше-
ћер (који произвођачи добијају као накнаду y нату-
ри за предату шећерну репу), — земљорадници-лро-
извођачи могу слободно продавати код својих кућа, 
на свом имању и на пијацама' y срезу y којем сга«-
н-ују, мао и на пијацама срезова моји се граниче са 
овим срезом. 

Министар трговине и .снабдевања народне релуб-
л»и!ке може одредити да на пијацама већих потрошшч-
ких центара (већи градови, индустриска насеља) 
могу продам ати своје производе наведене y пред-
њем ставу и произвођачи одређених удаљених сре-
зова. 
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Земљорадници не могу продавати свеже месо од 
крупне и ситне стоке, свиња и прасади. 

2. — Потрошач,!! MOI Y куповати пољопривредне 
производе из тач. I непосредно од произвођачи на 
подручју среза y којем станују као и на подручју 
срезова који се граниче са овим срезом. 

3. — Радну и приплодну стоку и мршаве са.иње 
за потребе свога газдинства земљорадници могу ку-
повати само на подручју среза y коме станују и на 
подручју срезова који се граниче са овим срезом. 

Изван овог подручја газдинства могу набављати 
радну и приплодну стоку и мршаве свиње преко сво-
јих земљораднички* задруга и задружних савеза. 

За. куповину радне и приплодне стоке потребно 
је да земљорадњи ик има потврду месног народног од-
бора да му је стока потребна' за рад односно за^при-
плод.- Извршена куповина' стоке мора се убележити 
на овој псггврдм. Ово убележавање врши орган који 
издаје односно преноси сточне пасоше (путнице). 

4. — Као гранични ср ез ов и y смислу ове наред-
бе сматрају се сви срезова који се граниче cia' срезом 
y којем станује произвођач односно потрошач, без 
обзира на то да ли се ти срезови налазе на подру-
чју народне републике y ко јо ј је срез y којем ста-
нује произвођач односно потрошач или еу на под-
ручју друге народне републике. 

5. — Новчаном казном д 0 . 20.000 динара или по-
правним радом до 2 месеца казниће се лица која из-
врше следеће радње, уколико оне не претстављаЈу 
кривично дело, и то: 

а) лица која продају своје производе наведене y 
тач. I наредбе веи 'подручја одређеног y тач. I и 4 
ове наредбе; 

б) лица која без одобрења продају свеже месо 
од крупне и ситне стс ке, свиња и прасади; и 

в) лица која купују радну и приплодну стоку без 
потврде месног народног одбора свога места стано-
вања да му je стока потребни1 за рад односно' при-
плод. 

По овим прекршајима здминистративно-казнени 
поступак воде и казне изричу извршни одбори сре-
ских (градских) народних одбора. 

6. — Д а н о м ступања! на снагу ове наредбе пре-
остају да важе прописи Наредбе o регулисању про-

мета радном и приплодном стоком бр. 54697 од 26 
јуна 1946 године („Службени лист ФНРЈ" бр. 53/46) и 
Наредбе o "регулисању продаје и куповине пољопри-
вредних производа („Службени лист ФНРЈ" бр 34/48) 
заједно са Наредбама o њеним изменама, и допунама 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 39/43 и бр. 48/48). 

7. — Ова-наредба ступа! на снагу одмах. 

Бр. 19.192 
23 октобра I94S године 

Београд 
Министар' трговине и снабдевања, 

Јаков Блажевић, с. р. 

808-

На основу става 3 чл. IO и става I чл. IO Уредбу 
o прикупљању и употреби отпадака („Службени лист 
ФНРЈ" бр. 48/48), доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 
O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА O ОДРЕЂИВАЊУ НОМЕН-
КЛАТУРЕ ОТПАДАКА КОЈИ ЋЕ СЕ ПРЕДАВАТИ 
ИНДУСТРИСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ОПШТЕДРЖАВ-
НОГ ЗНАЧАЈА. ОДНОСНО КОЈИ ЋЕ СЕ ПРИКУ» 
ПЉАТИ И РАСПОДЕЉИВАТИ НА ОСНОВУ ГОДИ-

ШЊЕГ ПЛАНА 

1. У Решењу o одређивању номенклатури отпа-
дак i који ће се предавати индустриски^* .предузећима 
општедржавног значаја, односно који ће се прикуп-
љати и рисподељивати на основу годишњег плана 
(„Службени лист ФНРЈ" бр. 61/48) бришу се послед-
ња четири реда y тач. I тако, да се иста завршава! са 
речи „моторна", после које се ставља тачка. 

2. Ово решење ступа, иа снагу даном објављиван 
н*а y „Службеном листу Федеративне Народне Ре-
публике Југославије". 

Бр. 14985 
23 октобра! 1948 године 

Београд 
Претседник Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

799. Указ o одређивању савезно-републикан-
ског карактера Министарства тешке ин-
дустрије Владе ФНРЈ 1497 

800. Уредба о оснивању и надлежности Упра-
ве сервиса — — '1497 

801. Уредба o установљен ању нових група 
послова и платних разреда y постојећим 
уредбама o платама' радника и ученика 
y привреди и o одређивању специјални* 
додатака за обављање нарочитих по-
слова — — — 1498 

802. Правилник o распореду послова y дрв-
ној, медицинско^, прехранбено j инду-
стрији, индустрији коже, обуће и гуме, 
текстилн.о-одевној, дуванској, папира, це-
лулозе и дрвењаче, стакла и хемиско j 
индустрији — — — — — — — — — — 1408 

803. Правилник o посебној сталној контроли 
артикала широке потрошње y трговачкој 
мрежи — 1541 

804. Правилник o настави на правним факул-
тетима универзитета y Федеративна j На-
родној Републици Југославен — — — 1542 

805. Правилник o настави на економским фа-
култет нм a универзитета y Федеративној 
Народној Републици Југослав и ји — — — I'54 2 

896, Упутство o накнадном превођењу при-
правник са звањем млађег комерција-
листе. комерцијалисте и вишег к ом ер ци -
ја,листе — — 1543 

807. Наредба o регулисању продаје и купо-
вине пољопривредних 'производа — — 1543 

808. Решење o измени Решења o одређивању 
номенклатуре отпадака моји ће се пре-
давати индустриским предузећима опште-
државног значаја, односно који ће се 
прикупљати и расно дељив ати на основу ni 
годишњег плана 1544'} 

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

Југословенског штампарског предузећа, Београд 


