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794. 
На основу става 2 тачке б Уредбе о ила,тама 

радника и ученика у металургија и металној грани,' 
у сагласности са Министром рада ФНРЈ, преписујем 

П Р А В И Л Н И К 

О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У МЕТАЛУРГИЈИ 
У ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови у м е т а л у р з и распоређуј^ се у групе 

у смислу члана 5 Уредбе о платама радника и уче-
ника' у металурги ји и металној грани према струч-
ној спреми односно способностима радника потреб-
ним за њихово обављање, тежини услова и одго-
ворности, на гледећи начин, с. тим што су послови 
појединих (Група у врућем погону, опасни по живот 
односно штетни по здравље, обележени са П. 

1. — Ковање и пресовање 

II Група 
Чишћење листова гибњева од масноће. 

III група 
Сортирање сировине и готових производа, чиш-

ћене, бојење и везање кованих и пр есо в а« их про-
извода. Кормиларење чекића до 500 кг. 

IV група 
Придржа®ање материјала при ковању на чеки-

ћима. Ковачко бушење гредице. Улагање тежих ко-
мада у ковачке пећи и њихово грејање. Стројна 
израда коњских потковица. Увијање ушица пољо-
привредног алата и оруђа и његово ковачко зава-
ривање. Увијање и бушење босанских потковица. 
Бушење и закивање пољопривредног алата и ору-
ђа. Сасецање ексера и ковачко сечење материјала 
за пресе и чекиће. Шиљење и завртање шинских 
ексера и теретна. Помоћни радови при пресоване 
сачева. Помоћни рад код' увијања гибњева. Пресо-
вање лимених лопата. Кормиларење чекића између 
500 до 1.000 кг. Најједноставнији радови на фрик-
цдаоним и осталим -тресама. Пресовање разних завр-
тања, заковица и мањих шинских ексера и тирфона. 

V група 
Рад на лаким чекићима при ковању једноставких 

делова. Равнање и ширење ушица пољопривредног 
алата и оруђе, као и помагање при ковању. 

Руковођење и пресовање сачева. Ложење ко* 
Бачких пећи. Помоћни радови код ковачког жарења 

VIII група 
Руковођење и ковање сложених великих и малих 

комада из ингота и ковање свих специјалних машин-
ских и козачких делова. Радови највишег степена 
код искивања коса. 

IX група 
Руковођење групом ковача и вођење сложених 

козачких радова по нацртима уз специјалне услове 
у погледу квалитета и прецизности. Руковођење ко-
вањем свих серија бакрених локомотивских ложишта 

Примедба: Радови на пресама или у калупима 
разврставају се према спецификацији ковања. 

2. — Припрема сировина 

III група 
Припрема и убацивање шарже у мешалицу код 

обртне пећи. Утовар и истовар металних концен-
трата из железничких вагона. Приучени рад на су-
шењу руда, угља и глине и сл. Приучени рад на 
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дробљењу и млевењу угл*а. Приучени1 р а д на сушењу 
кварца у топионицама бакра. 

3. — Пржење и агломерација 

II група 
Утовар, довоз и истовар прженица у бункер П. 

III груша 

Мешање, према упутству, шарже за агдомерацију 
изван зграде. 

Мешање, према упутству, шарже за а гло мерачи ју 
у згради II. 

Помоћни радови у агломерацији и пржионицама. 
Извлачење прженца из пржне пећи II. 
Надзор над стројевима за довоз материјала на 

уређају за агломерацију. 

IV група 

Разбијање и утовар агломерс.>га у агломерацији 
бакра, олова и цинка II. 

Шаржирање и ложење агломерационих пећи за 
цинк и антимон II. 

V група 

Помоћни стручни рад на пржиим пећима II. 
Помоћни стручни рад код машинског истресања 

и пражњења филтера у уређајима за филтрацију 
плинова. ^ 

Руковођење разбијањем и уговором•агломерзта 
у обојеној металургија! II. 

Пржење руде на уређајима за агломерацију, над-
зор над сагоревање.-^, справљање мањих кварова на 
пржном уређају II. 

\П>група 
Руковођење сагоревањем плина у пећи за пр-

жење вапненца* надзор над температуром и вађењем 
вапна из пећи II. 

Ложење агломерационих пећи олова и бакра П. 
Контрола промаче и температуре при пржењу 

живе. Стручни рад код филтера Лурги. Стручни раг 
дови на пржним пећима. 

' VII група 
Самостално, ложење Спирек пећи код живе II. 
Стручно руковођење радовима на пржним пећима 

цинка. 
Самостално руковођење радом плинских филтера 

сз механичким истресањем и пражњењем Н, 

VIII група 
Руковођење припремом руде и агломерацијом II. 
Самостално стручно руковођење ложењем групе 

Спирек пећи II. 
Самостално стручно руковођење групом пржних 

пећи цинка II. 

4. — Израда цинкографских плоча и сачме 

IV група 
Помоћни рад код класирање и глачања сачме. 

V .група 
Приучени рад на брушењу цинкографеких плоча'. 

VI група 

Стручни рад иа. брушењу цинкографских ш т а . 
Стручни рад на девању и реше,тању сачме. 

VII група 
е 

Самостални стручни рад на левању сачме. 

5. — Висока пећ и шахтне пећи 

II група 
Узимање проба код високе пећи. 

Помагање при регулисању « одржавању, рад 
чистиоца плина II. 

Израда вуне од троске високе пећи II. 

III група • 
Механизирано ломљење руде. Рад на елеватору. 

Рад на дробилица Руковање елеватором троскб и 
утовар троске из бункера. 

Истресање материјала из вагонета у високу пећ 
и мерење висине празног простора у пећи II. 

IV група 
Припрема залихе руде. ко ице нив ата, троске и до-

датака за високу пећ и шахтне пећи (по потреби 
мерење и довоз- засипа.) Помагање у вожењу засип-
ног воза високе пећи. Распоред материјала за високу 
пећ у малим силосима и руковање са Демаг мачком. 

Поправци и чишћење плинских водова високе 
пећи II. 

Управљање косом дизалицом на кречани и помоћ 
при вађењу креча из пећи II. 

Руковање достављеним материјалом за високу 
пећ. 

Одржавање дивног поља и његово премазивање 
кречним млеком, хлађење жељеза и извлачење же-
љеза дизалицом II. 

Рад код прегревана ваздуха), ал. високу пећ ОЈ <пра-
вилно регулисање температуре. Извлачење засипног 
материјала и одговорност за засипни уређа ј високе 
пећи. 

Руковање елеватором, тресућим ситом, преносним 
тракама и млином у складишту кокса. 

Шаржи раље Опирек пећи II. 
Шаржирање шахтне пећи и припрема шаржи за 

шахтне пећи антимона и бакра II. 
Рад на извозу и излев^њу троске шахтних пећи 

за бакар. Приучени рад на зидању одвалишта троске. 

V група 
Регулисање исправног рада уређаја за чишћење 

плина II. 
Руковођење радовима и стројним уређајима У 

складишту кокса. Мерење сировина и бележење за-
сипа за високу пећ. Вожење засили ог веза на висо-
ким пећима капацитета до 120 т. Спровођење возова 
са текућом треском (важи за Бор). 

Помоћни стручни рад на шахтним пећима обоје-
них метала II. 

Руковођење ша рж прањем високих пећи анти-
мона II. 

VI група 
Испуштање троске на високој пећи II. 
Надзор над циркулацијом воде и хлађењем ви-

соке пећи, чишћењем хладионика и цеви за' хлађење. 
Надзор над непосредним снабдевањем високих пећи 
сировинама. 

Одржавање жљеба, излевање жељеза' код висо-
ке пећи и помагање при извлачењу жељеза II. 

Вожење засипног воза на високим пећима капа-' 
цитета преко 120 т. Самостално руковођење радом 
на зидању и излевању троске на одвалишту бакарних 
троски (важи за Бор). 

VII група 
Одвајање троске од жељеза, помагање при ДОДО* 

рању и затварању високе пећи (по потреби надзор 
над отвором, ж л е б о м и алатом) II. 
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Самостално руковођење групом шахтних пећи 
живе II. 

Стручни рад на шахтним пећима обојених ме-
тала II. 

Руковање дизалицом за засипавање и евиденција 
засипа високе пећи. 

VIII група 
Отварање и затварање испуста за жељезо нд 

високој пећи, надзор над стројем за пробод пећи, 
кљебом и алатом, посматрање рада високе пећи кроз 
Ливнице II. 

Самостално стручно руковођење шахтним пећима 
обојених метала II. 

6. — Челичане, топионице и рафинације 

II група 
Радови на сушењу облога пећи и иловаче. Пома-

гање при облагању полуга за чеп одлевног казана* 
Механизирано отварање и затварање вратна' на 

С. М. пећима, топионичќим, рафинациЈским и елек-
тропећима и једноставни помоћни радови. Ручно 
отварање и затварање врата на С. М. пећима, топио-
ничким и р а фи наци јеки м пећима и једноставни по-
моћни радови II. 

III група 
Чишћење и одвоз троске е одлевне јаме С. М. 

пећи II. 
Важење казанских кола) у С. М. челичану и ра-

дови на приучавању. Пребирање експлозивног мате-
ријала под надзором и утовар прегледаног матери-
јала. Припрема и кухање каврана за мазање. Калупа 
љење левака за одлевне Јаме С. М. пећи. Сечење 
одлевака на кружној пили. 

IV група 
Чишћење и зидање плочз V одлевним јамама СМ. 

пећи И. 
Ш&ржирање електропећи и радови при рафина-

цији и излеву II. 
Шгржирање механизиране С. М. пећи II 
Облагање полуга за чеп одлевног казана. 
Помоћни ливадски радови код ротационих и пла-

мених рафинацијских пећи. на пр вађење одлевака 
их кокила, (помагање ири половању, отстранување 
троске из пећи и ел. II. 

Припрема уложка и шаржирање пламених и ро-
тационих пећи за бакар II. 

Помоћни топионичарски радови у топионица мз 
легура II. 

Помоћни ливач!и радови код индукционих и 
лончаних пећи II. 

Површинско глодање одлевака. 
Ручно 1П|р1ажњење и одвоз врућих огаража код 

' цинкових дестилационих пећи II. 
Припрема и шаржирање пламених пећи олова II. 
Превоз кондензата , живе и удевање у базене. 

Помоћни стручни рад у рафинацији обојених метала. 

V група 

Преглед и сортирање кокила. 
Помагање при ковању и ковање пробе челика) II. 
Помагање у припремању казана за одлевање 

челика II. 
Помагање у припремању јаме за одлевање елек-

трошаржи. 
Ложење пламених и ротационих рафииацијских 

Пећи II. 
Помоћни топионичкв радови у топионидама и 

рафшацијама бѕ.кра. 
Топионичарски радови и топиодагцама1 легура1 И. 

Припрема шарже и шаржирање пламене пећи 
антимона и припрема шарже за дестилационе пећи 
цинка. Помоћни стручни рад у руковању пламеним 
пећима. Механичко чишћење вајербар блокова и при-
према алата. Рад на претапању цинка. Сејање цинко-
вог праха И. 

Стројно паковање цинковог белила. 
Ручно трешење и пражњење коморе филтера и 

канала са одвозом оксида антимона и цинка II. 
Ручно пражњење кондензатора, комора и -канала 

код живе и олова II. 
• Помоћни стручни топионичарски рад на дестила-

ционим пећима цинка и коритастим пећима II. 

VI група 
Ковање проба челика II. 
Помоћни радови при одржавању одлевне јаме 

С. М. пећи II. 
Руковање изабирањем и утоваром улошка за 

пећи челичане, рафинације и топионица и вагање 
улошка. 

Самостални топионичарски радови на идукцио-
ним и лон чам им пећима за добијање легура алу-
минијума и бакра II. 

Стручни рад код анодне и катодне пећи и ма-
шине за левање анода и вајербара II. 

Руковање дизалицом за вађење анода за машине 
за левање анода (Демулер). Стручни рад ш< сорти-
рању вајербар бакра. Стручни рад на пресоване 
живе II-

Стручни рад у рафинациЈама обојених метала. 
Стручни рад, на добијању цинковог белила Н. 
Стручни топионИча<рски рад на дестилационим 

пећима цинка и Живе II. 
Стручни топионАчарски рад на коритлстим пе-

ћима II. -
Стручни рад на изради калцијум молибдета II. 

• 
VII група 

Припремање одлевног казана и учествовање у 
левању челика II. 

Помагање у руковођењу и учествовању у радо-
вима НЗ' припремању одлевне јаме С. М. пећи II. 

Припремање одлевне јаме за електрошарже. По-
магање у теХиичко-металуршком руковођењу радо-
вима на електропећи и учествовање у свим р-адо-
вима II. 

Помоћни радови на одржавању С. М. пећи, по-
магање при прободу, учествовање у топлим попраз-
цима II. 

Самостални стручни рад при рафинацији бакра II. 
Самостални стручни рад при левању метала и 

легура у топионицама II. 
Стручни рад на обртној и пламеној пећи у обо-

јеној металургији II.* 
Самостални стручни рад при дестилацији финог 

цинка и добијању цинковог белила II. 
Самостални стручни топионичарски рад .нз цин-

ковим дестилационим пећима II. 
Самостални стручни рад на коритастим пећима II. 

VIII група 
Радови на одржавању С. М. пећи, пробод испу-

ста., учествовање у топлим исправнима II. 
Руковођење и припремање одлевне јаме С. М. 

пећи II. 
Самостално стручно руковођење обртном и плат 

меном пећи у обојеној металургији II. 

IX група 
Те хини,ш-металур шко руковођење радовима иа 

једној С. М. пећи или електропећи II. 
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7. — Ливнице жељеза, челика и обојених метала 

А) О б л и к о в а њ е и и з р а д а ј е з г р и 

II група 

Израда наЈј едниот г'ви ије г ј е згра у језгренику 
{кутија з а језгро) на ј једноставнијег 'Облика', без прет« 
иремања материјала за језгре. Овакав р а д може се 
вршити после сасвим кратког у в е ж б а в а њ а и приме-
Мити у. серијско ј или масовној фабри каин ји. Дода-
вање песка и шасија код машинског калупирања! 

III група 
Израда једноставних језгри без припреме мате-

ријала . Важи за израду у сериској или масовној фа-
б р и к а н т и . Израда језгри механичким уређајем. По-
моћни радови код калуп приања, ко ји се врши иа 
основу упутства калупара. Л о ж е њ е и руковање пе-
ћима за сушење. Руковање плетењем сламе за израду 
језгра. Припрема песка и материјала за калупирање 
и израду језгра према упутству. Самостални рад при 
ручном калупљењу најједноставнији,х делова без 
језгра или са једним једноставним језгром 

IV група 
Израда сложених језгри у вишедеиним језгрени-

цима. Вижн з а самосталну израду у сери јско ј или 
масовној ф а б р и к а н т и . Израда језгра за цеви. Ма-
шинско ^глупирање једноставних делова на маши-
нама са пресечем , трешењем или подизањем. Израда 
налевака на калупима за специјалне комаде. При-
према кокила за левање једноставних комада. Ручно 
калупирање једноставних делова са дебелим зидо-
вима са једним или више једноставних језгри, рад 
који не захтева нарочиту прецизност или особиту 
спрему. 

V група 
Израда на јсложенијих језгра у појединачно^ фа-

брикацији у језгреницима или шаблонима код већих 
комада серијске фабрикације . Самостално ручно ка-
лупирање у песку при масовној или серијској фабри-
к а н т и , као што је калупирање радијатора , ребрастих 
цеви, чланка стих котлова и сл. Нај једноставнији ра-
дови на калупљењу извођени помоћу шаблона. Ма-
шинско калупирање сложених делова. Калупирање 
цеви већих дужина код вертикалног или хоризонтал-
ног левања. Израда кошуљица1 код калупљења вели-
ких комада, где не долази у обзир даља обрада. 

VI група 
Радови језграра у највишем степену. Важи за 

радове, ко ји . се изводе са помоћницима и претстав-
љ а ј у изузетак о д нормалне производње у п о ј е д и , 
начној изради. На ј тежи машински калупарски радови, 
као што је калупљење сложених санитарних пред-
мета или машинских делова са нарочито танким зи-
довима, где се захтева искуство и спретност у раду. 
Самостално ручно калупљење сложених делова; где 
рад захтева стручну спрему и одговорност, као што 
је мзлупљење дводелног замашњака, степенасте ре-
менице, кућишта електро мотор а са танким зидовима 
и ребрима и сл. Израда калупа у по јединачној произ-
водњи или калупљењу лојединачних комада по ори-
гиналу. Израда комплицираних калупа помоћу ша-
блона, као што су зупчаници калуписани са справом 
За делење и сл. Самостално калупи]) ање извођено 
као део радова из VIII или IX групе. ч 

VII група 
Самостално калупљење сложених предмета према 

моделу или шаблону извођено н а ј в и ш е са два по-
моћника. Калупљење највишег степена у серијско ј 
или масовној производњи. -
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VIII група 
На ј тежи рад на калупљењу или са више шаблона, 

који се изводи самостално или помоћу више по-
моћника. Важи за рад, који се изводи без примене 
мехаиизираних помоћних средстава, изузев серијског 
рада . Израда сложених калупа, са много језгра гео-
м е т р и с к и одговор а ју ћих облика. Важи за радове , 
ко ји се изводе у појединашној п р о и з в о д њ а . Руково-
ђење радом више самосталних калупзра' или гру-
пама на калупљењу. 

IX група 

Калупљење на јсложенијих делова са танким зи-
довима са убацивањем гвожђа за хлађење. Важи за 
радове, који се изводе као први (пробни) или у по-
јединачној производњи. Руковођење радом више са-
мосталних калупара на радовима на јвишег степена. 
Руковођење високо разврстаним групама на калу-
пљењу. 

Примедба!: Радови сериске и масовне фабрика-
ције не могу се убра ј ати у VIII и IX групу. 

Б) Ч и ш ћ е њ е о д л е в а к а 

II група 

Једноставно ручно чишћење ситнијих одлевака 
са четкама или у бубњу за чишћење. 

III група * 

Чишћење лакших комада брушеним. Тежи ран 
дови на чишћењу одлевака, где се ово изводи по-
кретним или чврстим брусилицама, ручним секач и м1^ 
или другим ручним алатом за чишћење на комадима 
средње тежине. 

IV група 

На ј тежи радови на чишћењу одлевака извођени 
пнеуматичким 'алатом. Важи са чишћење на осетљи-
вим комадима са наизменичним зидовима танким И 
дебелим. Чишћење великих комада, када чистач мора 
да окреће предмете или да улази у исте ради чи-
шћења. Сасецање налевака и улевака. 

V група 

Руковођење радовима у чистионици одлевака. 

В) Л е в а њ е ж е љ е з а , ч е л и к а и о б о ј е н и х 
м е т а л а 

II група 

Помоћни рад у ливници, који се врши на основу 
једноставног упутства, на пр. доношење лаких пред-
мета — на ј ј едноставније помагање. Преношење ка-
лупа у сушару механичким сретствима. Пренос и пре-
воз материјала у погону ливнице. Помоћни радови 
при ш а р ж и р а њ у куполне пећи. 

III група 

Р а з н о ш е њ е текућег лива механизираним срет-_ 
ствима. Истресање калупа. Ручно преношење калупа 
у сушару. 

IV група 

Ручно разношење текућег лива. Р у к о в о ђ е њ е гру-
пом за ра зби јање жељеза и и з б и ј а њ е м улошка за 
пећи ливнице. Руковођење групом за ш а р ж и р и њ е и 
вагање улошка за пећи ливнице. Р у к о в о ђ е њ е групом 
за припрему песка и материјала за језгра,. Левање у 
једноставне кокиле. 
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• V група 
Радови на топљењу у куполним пећима према 

упутству и одговорности вишег руководиоца. Левање 
у сложене кокиле. Отварање и затварање испуста на 
куполној пећи. Помоћни радови, при топљењу на 
електро*пећи. 

VI група 

Самостални радови на топљењу у куполним пе-
ћима, везани за одговорност за квалитет текућег 
л е в а . Топљење жељеза, челика и обојених метала у 
лонцима. 

> VII група 

Руковођење топљењем у мањим и средњим лив-
ницама жељеза, челика и обојених метала. Топљење 
специјалних легура у лонцима. Самостално руковање 
електропећима у ливницама жељеза , челика и обо-
јених (Метала . Важи за електропећи мањег и средње«" 
капацитета. 

VIII група 

Самостално руковање електропећима у ливницама 
жељеза, челика и обојених метала. Важи за електро-
пећи већег капацитета. 

IX група 

Специјални топионичарски радови у ливницама 
жељеза, челика и обојених метала, који захтева ју 
потпуно познавање уређа ја и теоретску наобразбу из 
металуршке у границама практичне примене, као и 
дугогодишње искуство. 

Г) Р а д о в и у м о д е л с т о л а р и ј и 

II група 

Помоћни радови у моделстоларији. 

III група 

Једноставна стројна обрада дрвета. 

IV група 
Сложенију-радови при машинској обради дрвета. 

Припрема материјала за лемљење. 

V група 
И з р а д а наЈЈедноетавнијих модела према нацрту. 

Мањи поправци алата. 

VI група 
Израда једноставних шаблона. Израда једностав-

них језгреника. Израда једноставних модела према 
нацрту. 

VII група-
Израда комплицираних модела и језгреника пре-

ма нацрту. Израда свих врста шаблона за зупчанике 
и комплицираније комаде. 

VIII група 
Израда на јсложенијих модела и кутија за језгра 

према нацрту или оригиналу, као што су блокови 
цилиндара, моторне главе, л о к о м о т и в е ^ цилиндри 
и сл. 

IX група 
Руковођење радом више моделстолара. 

Д) Р а д о з и у м о д е л б р а в а р и ј и 
/ 

II група 
Помоћни радови у моделбраварији . 

III група 
Приучени радови у јиоделбраварији. 

IV група 
Једноставна стројна обрада делова модела и јез-

греника. 

V група 
Прецизнија машинска! обрада модела- и језгре-

цима. 

VI група 
Израда једноставних шаблона. Обрада једностав-

них кокила. Израда костура за ј е згра Полирање 
модела, језгреника и шаблона. 

VII група 
Израда сложених шаблона. Обрада сложених ко-

кила. Ручно дотеривање сложених модела и кокила. 
Монтажа модела ва даске з а калу парање. 

VIII група 
Ручно дотеривање на јсложенијих модела, језгре-

ника .и кокила. Радови на помоћним машинама у мо-
делбраварији , где се захтева прецизност већа о д 
0.1 мм. Израда кокила и модела према оригиналу. 

IX група 
Руковођење радовима више самосталних модел-

бравара. 

Ђ) Р а д о в и у п е с к а р и 

П1 група 
Чишћење помоћу челичног шрота. или пешчаног 

млааа лакших предмета или лимова у затвореном 
у р е ђ а ј у у виду добоша, покретног стола или ручне*" 
справе 

.'V груша 
Чишћење помоћу челичног шрота »ли пешчаног 

млаза предмета осетљивих на искривљену у аатво-
р е н о г уређа ју у виду ручне справе или покретног, 
стола. 

V група 
Чишћење помоћу челичног шрота или пешчаног 

млаза тешких предемта, са млазницсм у кућици за 
чишћење. 

VI груша 
Чишћење на ј тежих предмета помоћу челичног 

шрота или пешчаног млаза, са млазницом у кућици 
за чишћење. 

V I груша 
Р у к о в о ђ е њ е родовима У пескари. 

Е) Т л а ч н и и ш п р ст ц а н и л и в 

КП груша 

Нај једноставнији радови код ливења. ш п р и ц а « ^ 
на малим машицама, уз надзор приређивач а (ре-
гл ера). 
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'ЈУ груша 
Тлачно ливење -на приређеним машинама. 

V група 
Тлачно ливење уз самостално подешавање м>а̂  

^лина. 
• 

8. — Топле ваљаонице и ађустаже 

II група 
Једноставни помоћни радови при равнању, ре-

вању, прегледу и сортирању ваљаних производа. 
Турпијање -штампаног колосечнсг прибора. Копчање 
при превозу дизалицом ингота и брама на склади-
шту. Отварање и затварање загревних дубинских 
пећи хидрауличним путем. 

Вучење лаких профила дори њиховом излазу из 
задњег всљачког калибра. II 

Отварање и затварање излазних врата на неме-
ханизираној потисној пећи II. 

Руковање шалтером за1 котрљ^че на ситним пру-
гама. 

Довлачење материјала' у полуврућсм стању на 
строј за резање. II 

Ш група 
Скидање и слагање по маржама врућих полуфа-

бриката. II 
Превртање и слагање тешких профила! у ађуста-

жи и па складишту. Помагање у равнању тешких 
профила на' преси (постављање клина са, плочицама). 
Управљање покретним столом при вал*а,њу лимова 
Ш'ДУ'О.ЈВ>аљцима. Цепкање лимова. Помоћни радови при 
припреми ваљак а и арматуре, мао! и при мењању ва-
љачких уређаја. Помоћни радови при увођењу те-
шких профила у ваљке Рр а в налице. Увођење профила 
у ваљке малих ра виа лица. Рад на мех алиа ир аном од-
везу отпадака са. великог ножа, Везивање поцинкова-
них и металних лимова и сиги,ирање. Скупљање и 
млевење отпадака цинка. Рад на. одбојнику код ножа 
за вруће резање. Руковање помоћним улагачки*! 
стројем за немеханизирану за греви у пећ. 

Ручно равнање профила у полуврућем стању II. 
Помагање при улагању платине у загревну 

пећ II. 
Помагање при монтирању и подешавању - алата 

на п т и ц а м а и помагање при штанцању колос ечи ог 
прибора. Руковање шалтером за котрљаче на сред-
њим и к р у т о ' п р у г а м а - . 

Прихватање лаких профила, при ваљању на зад-
њој страни завршних вшљака II. 

Помоћни радови при ваљању лима II. 
Евиденција вађења »нг от а из потисне пећи и да-

вање е тнала за ваљачку пругу. 
Послуживање глодачких стројева за глодање ко-

лосечног прибора. 
Превоз . з а в е ј а н и х пакета за ваљање лимова; од 

загрее не пећи д о в а личког стана. II 
Помоћни радови при ваљању профила на зад-

њ о ј страни предпру-ге. II 

IV групо 
Резање шина- и бушење на првој мом би новчаној 

буш или ци. Резање на хладним пилама^ 
Мазање лежа ја ваљана у току ваљања и*у пре-

к и д и м а . П. 
Чишћење материјала брушеним или помоћу 

длета'. 
Рад, на отклањању троске из загрев не пећи II. 
Преглед изваљаног м-атеријала пре ађустирања. 

Стројно брушење штанцаног колосечног прибора. 
Подизање и померање 'комада при ваљању на 

средњим и ситним пругама II. 
Оштрење пиле. _ 

Улагање ингота и бра ме у загревав пећи II. 
Немеханширано скретање и подешавање ингота 

на огњишту потисне пећи. II 
Преглед и чишћење де копиран их лимова и по-

тапање у цинкхлоридну купку II. 
Послужување покретних столова, при в'аљању 

грубих лимова (Ису то в трио). II 
Послужување вруће пиле на ваљачкој прузи 

800 мм. 
Радови на подизању при ваљању на средњим и 

лаким пр уга уа. II 
Подешавање размака Биљака од 700 мм. 
Сечење врућег полуфабриката на одређену ду-

жину на великом ножу II 
Помагање при ваљању профила у припремним 

фазама на средњим и лаким пругама. II 

V група 
Руковање инсталацијом за кухање катрана. II 

'Дресирање лимова у хладном стању. Помагање у 
равнања тешких профила на преси. 

Помагање при савијању и двојењу лимова у току 
ваљања. II 

Механичко подешавање размака ваљака при в'3-
љању лимова. 

Помагање у ваљању лимова на задњој страни 
предпруга. II 

Руковођење везивањем, везивање ађу с т р а н и х 
профила у снопове, валање снопова и евиденција 
Руковођење слагањем лимова у корпе и сушење де-
капираних лимова. Машинско управљање покретним 
столовима при ваљању профила. Руковођење рзена-
н а м лимова у хладном стању. Припрема, контрола 
и евиденција улагања- инготз у запреше пећи. 

Руковођење резањем неваљалих профила у по-
луврућем стању. II 

Руковођење р^внањем, подешавањем и уграђи-
вањем разних калибара на р а ш алини средњих и 
ситних ваљачких пруга. 

Руковођење ручним ађустирањем ситних про-
фила,. 

Помагање при ваљању у завршним фазама на 
средњим и ситним пругама II. 

Преглед изваљаних профила после ађустирања. 
Руковање з а г р е е ш е ретортним пећима у ваља о в -
цама. 

VI група 
Руковођење улагањем мигот е, брама>, гредица и 

ва јербара у загревну пећ. Подешавање размака ва-
љака при ваља,њу на, ун ив е раз ли ом стану. Руково-
ђење др ес прањем лимова у хладном стању. Руково-
ђење равнањем, п одеш звањем и уграђивањем разних 
калибара на равналици тешке пруге. Руковођење ра-
довима на, декапирању лимова. Руковођење радови-
ма ва поцинковању лимова. Регулисање обрта ја во-: 
дне турбине. Руковођење резањем иа одређене ду-
жине профила у нолуврућем стању гл руковођење 
слагањем према асортиману и евиденција. 

Одвајање и преклапање иредвзљаних танких ли-
мова у току ваљања'. II 

Помагање у руковођењу загревања ваљачког 
материјала. II 

Ваљање на з а д њ о ј страног пр еди р ЈТ е на средњим 
п ситним пругама!. II 

Преглед изваљаног материјала пре отпреме. 

VII група 
Ваљање лимова на Лауте®им трио-ваљцима Н. 
Управљање брзином окретања ваљана од 800 мм. 

Машинско управљање покретним столовима пре! 
предв;зљању ингота на ваљачкој прузи од 800 м-м. 

Ваљање нз1 предпругама ситних и средњих ва-
лкам :< их пруга, II 
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Техничко руковођење радовима па ађуетирању 
профила . 

Помагање у техничком р у к о в о ђ е њ у загревањем 
на потценим пећима: тешких пруга1. II 

Евиденција извалкан ог материјала укључу јући 
надзор над сигнирањем, превозом и вагањем. Руко-
вођење загревањем заљачког . материјала. В 

. VIII груша 

Машинско управљање уређа ј ем за превртање и 
увођење профила у одговара јуће калибре. 

Ваљање у завршним фазама на тешким, сред-
Њим и лаким пругама и учествовање у измени и по-
д е ш а в а њ у . ваљачке пруге. ЕГ 

Ваљање лимова на п р е д њ о ј страни ваљачког 
стана з а танки лим. II 

Руковођење загревањем на потценим пећима те-
шких пруга . II 

Подешавање размака ваљак а при ваљању на ЗОО 
„ми бл ок ов ом стану. П о д е ш а в а њ е размака ваља ка 
При ваљању дебелих лимова на Лаутовим трио-вгљ-
дима!. Припрема ваљака и арматура, руковођење из-
меном уређа ја за ваљање . Припрема алата и руково-
ђење у радионицама са глодачким стројевима за гло-
дање колосечног прибора 

IX група 

Руковођење в аљаском скупином, учествовање у 
ваљању профил?' или лимова, подешавање и учество-
вање у измени в а љ а н и х уређа ја . II 

9. — Рад у лабораторији 

II група 

Најједноставнији, рад у лабораторији , као што је 
једноставно п о с л у ж и в а о лабораната према упут-
спву, Самостално прање посуђа и инструмената и 
смештање истог и? мг сто, 

III група 
Једноставни рад у лабораторији , као што је по-

сл уживање тражених предмета. Самостално чишћење 
и т р з ње уређаја • 

IV група 
Извођење радова у лабораторији , према упутству, 

као на. нр. мерење тежине или запремине. Самостал-
на испомоћ лаб срдиту, где се захтева п о з н а в а њ е 
радног поступка и рутина. 

V група 
Самостално састављање смеса према доби јеном 

рецепту са применом мерила з а тежину или запре, 
мину. Посматрање радног процеса по јединих апарата 
према примљеном 'упутству, регулација темиературе, 
пламени-, оптерећења и сл, 

VI група 
Самостално извођење једноставних опита, изо 

на пр. бојење, послужив ање разних апаратура. Из-
вођење разних металографских, технОлошких и ме-
ханичких радова, као на пр. трављење (лоптање), 
испитивања тврдоће материјала и сл. Контрола спек-
тра, ако се сериски испитује. 

VII група 
Извођење комплетне анализе воде и сл., само-

сталан р а д на машини за механичко испитивање ма-
теријала у серијском раду. Самостална помоћ при 
екслериментисању инжењера и научника. 

10. — Жарење и дужење 

II група 
Разведување материјала за дужење. 

III група 
Помоћни р а д о в и при термичкој обради р а з н о г 

м а т е р и ј а т а II. 
Помоћни радови при лужењу материјала И. 

IV група 

Припрема дужине II. 
Радови при термичкој обради разног матери-

јала II. 

V група 

Самостално д у ж е њ е р а з н о г материјала II. 
Самостална термичка обрада разног матери-

јала. II 

VI група 

Р у к о в о ђ е њ е термичком обрадом разног матери-
јала. II 

VII група 

Руковођење и надзор над термичком о б р а д о м 
при к о ј о ј се мора придржавао1^ ^генијалних технич-
ких прописа II. 

11. — Производња жице за варење 

II група 
Помоћни радови к о д пуњења патрона масом. 

Е1 група 

Увођење необложене жице за варење у пресу и 
стављање обложене жице за варење да лимове за 
сушење. Равнање и сечење жице за варење на ра-
зличитим стројевима, старање за димензије и квали-
тет и одбацивање шкарта . 

т НУ гр.упа^ 

Састављање масе, пуњење патрона масом, уто-
вар и истовар материјала , намештање ко кила за де-
вање челика у челичани. 

V група 
Руковођење израдом жице за варење на преси, 

намештање патрона у кокиле за девање челика. ДО 
Ва.пзње и мешање различитих минерала према 

упутству и намештање патрона у кокиле за девање 
челика Машинско млевење и се јање минерала, пу-
шење уложи их патрона, намештање патрона у ко-
ки ле за л е в ање челика, 

"V 
VII група 

Руковођење израдом жице за в а р е њ е уз поде-
ш а в а њ е ових стројева и направа и испитивање про>-
извода. 

12. — Плински генератори 

II гру па 
Отстрањивање катрана из сифона и одвоз. II 
О т с т р а н у в а њ е генереторског пепела из здела и 

!1У група 
П о с л у ж и в м е угљем плинских генератора и 

дотицање угља II. 
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V група 

Контрола ц и р к у л а р е воде за хлађење плин-
ских генератора, пуњење мазалица и други помоћни 
стручни радови И. 

9 

VI група 
Стручни рад на једном ил»неком генератору. П 

VIII група 

Руковођење инсталацијом плинских генерато-
ра. П 

13. — Дизалице 

IV група 

Руковање дизалицом на складишту ваљана. Ру-
ковање дизалицом на, складишту полуфабриката.. Ру-
ковање дизалицом у простору жарких пећи. Руко-
вање дизалицом СР виљушкама у споредним 'просто-
ријама ађустаже. Руковање дизалицом за утовар го-
тових производа. Руковање дизалицом за послужива-
ње угљем плинских генератора. Руковање дизалицом 
за превоз цеви. Руковање обичном дизалицом у ва-
љаоници силних и средњих профила, и у ваљаоници 
лимова. Руковање обичном дизалицом у простору 
припреме руде. Руковање обичном дизалицом на 
складишту старог жељеза. 

V група 

Руковање дизалицом изнад хладњака 800 мм еа-
љачке пруге. Руковање дизалицом у механичкој р.а-
диони. Руковање дизалицом у простору .високих 
пећи. Руковање дизалицом са специјалном уређајем 
на, складишту старог жељеза. Руковање дизалицом 
у ађустажи средњих и ситних профила. Руковање 
дизалицом у ваљаоници танких лимова. Руковање 
дизалицом за помоћне радове у ливници жељеза, че-
лика и обојених метала. Руковање магнетском диза-
лицом на ситним пругама. 

Руковање дизалицом у конверторској дворани за 
прераду бакрен ца.. II 

Руковање дизалицом изнад бункера у челичани. 

VI група 
Руковање дизалицом за мењање ваљака у ваља-

оници 800 мм. Руковање главном дизалицом са ви-
љушкама! у ађуетажи в аљаске пруге 800 мм. 

Руковање уложном дизалицом ваљзчке пруге 
800 мм. II 

Руковање великом дизалицом за левање ингота 
у челичани И 

Руковање дизалицом за састављање калупа, и 
девање. Руковање шаржирним стројем С. М. пећи. 

VII група 
Руковање специјалном шаржирном дизалицом 

С. М. челичане. ГИ 

14. — Производња глинице 

II група 
Помоћни радови при мешању каустичне соде са 

млевеним и исушеним бокситам. Помоћни радови при 
филтрирана алуминијског хидрата на бубњастом 
филтеру. Помоћни радови при излучивања алуминиј-
ског хидрата из ото пин е алуминатие дужине у де-
композерима. Помоћни радови на аутоклави при пре-
ради разређен е алуминатне дужине у густу аутоклаи 
?ну дужину. Помоћни радови при каЛцинирању алу-
минијско,- хидрата у окретној пећу. 

IV група 
Радови на демантиран^ црвенога муља и радови 

при прању црвеног муља на хоризонталним кали-
филтерима. Радови на паковању калциниране глини-
це укључивши Батање и транспорт до електролизе. 

V група 
Радови на одвођењу црвеног муља са хоризон-

талних кал и филтера. Радови на чишћењу резервоара 
црвеног муља и дужине. 

VI група 
Руковање направама за сушење боксита укљу-

чивши надзор'. Филтрирање алулданијоког хидрата на 
б у б њ а р о м филтеру укључивши надзор. Излучивање 
алуминијског хидрата из отопине алуминатне дужине 
у деко мп озер и ма укључивши надзор Руковођење ра-
довима на аутоклави при преради разређен е алуми-
вати е дужине у густу аутомлавну дужину. Руковође-
ње радовима на аутоклавама и пумпама. 

VIII група 
Техничко руковођење радовима при производ-

њи глинице. 

15. — Конвертори 

II група 
Закачување лонаца .за бакренац. 
Мазање лонаца кречним млеком у конверторскоЈ 

сали. I 

III група 
Утовар и одвоз повратне троске. 
Чишћење блокова бдистер бакра. II 
Пуњење бункера.кварцом у ходнику покрај кон-

в ер тор а1. И 

V група 
Б у т а н к и рад на конверторима за бакар II. 
Рад на убацивачима за ко ив ер тор е. И 
Стручни рад на разл ев ању кировог бакра меха-

ничким путем. 

VII група 
Руковођење радом лржне пећи (конвертора) код 

антимона'. 
Самостални стручни рад на конвертору ба-

кра. II 
А 

VIII група 
Самостално стручно руковођење конверторима 

за производњу бакра. 

16. — Општи радови 

II група 
Чишћење просторија гардеробе., купатила, путе-

ва и пролаза., р о - и осталих места у кругу предузећа 
и отстранување отпадака без сортирања. Расподела 
и разношење јела и пића. Нај једноставнији помоћни 
радови. Пренос погонске-поште и курирска служба. 

II група 
Утовар, истовар и слагање материјала и горива!. 

Скупљање и сортирање старог материјала и отоај* 
дака. Једноставно подмаине ање стројева и загонетан 
Одржавање реда и регулисање воде у купатилима. 
Ситњење жељеза и метала-. Поштарска служба. По-* 
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моћи« радови на уложном складишту челичане, то-
пионице,. рафинаци је и других оделења. Ручно пако-
вање отпадака. Припрема и исписивање етикета. 
Једноставни помоћни радови при прегледу матери-
јала. Разби јање материјала ручно или куглом. Реза-
њ е мз рт опек их папира за пакете . О д р ж а в а њ е чисто-
ће преносних трака] Једноставно р е з а њ е материјала', 
Намотавање тракта готове робе. 

Ш група 
Руковођење радовима на преси за па кс тир а ње. 

Руковање маказама ?г сечење материјала . Р у к о в а њ е 
ломљењем нз .ломари . Сигнирани на хладно. 

Сигнирани на вруће. II 
Прање рубље и одела механичким путем. 

IV групо 
Мерење на вагама до 2000 кг. Узимање проба 

из вагонета, вагона, гомила и депова. 

V група 
Мерење .на вагама изнад 2000 кг. Стручни р а д 

у складиштима са познавањем материјала. 

17. — Производња ужади 

III група 
Помоћни радови на поглуживењу стројева за 

израду бакарних, челичних и алуминијских ужади. 
Аутоматско навијања бакарне, челичне и а лумни,и јек е 
жице на калеме. Ручно премотавање гсТгових ужади. 
Послуживање стројева за израду ужади са садржи-
ном материјала на катемима до 15 кг. 

IV груша 
Ручно намотавање жице на калеме. П о с л у ж у в а њ е 

стројева за израду ужади "а садржином материјала 
на калемима између 15 до 50 кг. 

V група 
Послуживање стројева зе .израду у ж а д и са садр-

жином материјала на калемима између 50 до. 100 кг. 

VI група 
Послуживање стројева за израду ужади са са-

држином материјала на калемима изнад 1Ј)0 кг. 

VII група 
Руковођење групом радника у о д е л е њ у ' израде 

у ж а д и и Подешавање стројева. 

18. — Хладне ваљаонице 

И група 
Помоћни радови при резању рондела на круж-

ним маказама.. 

III група 
Помагање при хладном в а љ а њ у плоснате метал-

не жице из округле. О т с т р а н у в а њ е коварине са т.ра-
кастог жељеза и метала. Премотавање и преглед 
трака.стог жељеза пре жарења . Помоћни радови при 
хладном ваљању лимова. Р е з а њ е рондела на круж-
ним маказама. Стро јно »амотавање тракастог же-
љеза и метала при излазу из ваљака. 

IV група 
О т с т р а н у в а њ е масноће, чишћење, испирање и 

сушење тракастог железа пре лооловљавања . При-
према дужине, контрола температуре дужине и воде. 

Ађустирање тракастог жељеза , резање трака и Руч-
но намотавање у м - њ е котуре. Р е з а њ е лимова и тра-
ка на п р о п и е л е мере. П о м а г а њ е при хладном ваља-
њ у лимова на п р е д њ о ј страин ваљачког стана. 

V група 

Аутогено заваривање краћих трњака пре хладног 
в а љ а њ а и намотавање у котуре и б р у ш е њ е Бареног 
шав'а. Хладно в а љ а њ е лимова н в а љ а н о м дуо-стану. 

VI група 

Р у к о в о ђ е њ е з а в а р и в а њ е ^ тракастог жељеза У 
краћим димензијама пре хладног ваљања и бруше-
н о Бареног шав 1 Хладно в а љ а њ е трамзстог жељеза 
и метала трговачког квалитета на мање сложеним 
стројевима, где се т р а ж и послуга од два радника . 
Машинско обрезивања ивице оз специалним окру-
глим ножевима на прописану ширину уз самостално 
Намештање алата. Хладно ваљање плоснате и метал-
не жице из округле. Хладно ваљање металних лимо-
ва на: ваљзчксм триостану. Преглед и контрола тра-
кастог жељеза . 

УН група 

Хладно в а љ а њ е тракастог жељеза , челима и ме-
тала специјалног квалитета са нарочитим атр отпис има 
толеранција, на комплико.ваним стројевима-, где се 
тражи послуга од два радника. 

VIII група 

Хладно ваљање тракастог жељеза и челика спе-
' цијалног квалитета на великом Демаг строју. 

39. — Пресовање металних цеви, шипки и разних 
профила 

III група 
Једноставни помоћни радови к<Уд х и д р а у л и к е 

пресе. Рад из одлагању пресованих производа . 

IV група 

Убацивање блокова у пресу. Р а д на стављању 
и подешавању потисне и провлачне плоче. Помоћни 
радови код загрееше пећи, п у њ е њ е пећи блоковима 
и п о д е ш а в а њ е блокова у пећи. Радови на увођењу 
преоованих предмета на витло; 

V група 

Р у к о в а њ е витлом. 

VI група 

Р а д на лослуживању, завозног затварача и те. 
ст ера. 

VII груша: 

Самостални стручни р а д на з а г р е в н о ј пећи. 

У Ш груша-

Р а д на пумпи и другим направама за велику 
х-ид ра уличну пресу. Управљање главним р а з в о д н и к 
вентилима на великој хидрауличној преси и надзор 
над групом. 

ИХ група 

Руковођење свим радовима на п р е с о в а н е ме-
талних цеви, шипки и профила и .руковођење при 
п о д е ш а в а њ у стројева. • , 
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20. — Производња аморфних електрода 

V група 

П о м о ш « радови на жарким и ко мор и им пећима, 
преси, гњеталк-ама, млиновима к мрв::.чида. 

VI група 
Обрада печених електрода блањањем и то ка пе-

њем. 

VII група 
Самостални рад и надзор на журним и коморним 

пећима, п р е с а д гњетаљкама, млиновима- и мрв-ачииаи 

21. — Израда металних безглавних цеви, шипки и 
профила 

1Н гру по-
с т р о ј и о резање и шиљење, ручно и стројно рав-

нале , ручно .чишћење цеви, шипки и профила'. Помо-
ћни радови на клупама за вучење цеви, шипки и про-
фила. 

IV група 
Шиљење цеви, шипки и профила ковањем у хлад-

ном и топлом стању.. Глодање бакарних сворњака, 
металних шипки и профила на глодалици. Стругање 
спољне површине пресованог и ваљаног металног 
материјала у хладном и топлом стању на клупи за 
вучење. Вучење цеви, шипки и профила на клупама 
од 1 тоне. 

V група 

Вучење цеви, шипки и профила на клупама од 
10 тона. 

VI група 
Вучење цеви, шипки и профила на клупама пре-

ко 10 тона1. Извлачење округлих шипки и трофеј жице 
НД Б У Ч Н И М бубњевима. 

VII група 

Вучење цеви, шипки и профила специјалног кв-Зг 
литета по нарочитим захтевима уз специјалне услове 
у погледу толеранције. 

VIII група 
Руковођење и надзор над овим радовима код из-

раде металних безшавиих цеви. шипки и профила. 

22. — Хладно вучење челика 

II група 
Машинско равнање челичних шипака. Чишћење 

челичних шипака од дужине и спремање за флуке. 

III група 
Резање писар та и крајева челичних шипки после 

вучења. Пребацивање и опремање материјала)' за ре-
зање. Резање шипака на специјалном токзрском 
строју "и оштрење ножевз. Испитивање и преглед 
челичних шипки (готових и полуготових) на магне-
тофлуксу, означавање пукотина, одбацивање шкарте. 

•IV пруста 
Припрема-кра јева челичних шипки на. специјал-

ном стругу. 

V група 
Припрема алата и љуштење челичних шипки уз 

истовремено посл уживање два стројар 

VII група 

Самостално извлачење челичних шипки на маши-
ни за калнброрање разних профила. Руковођење ву-
ченим челичних шипки и подешавање стројева. 

23. — Електролиза 

II група 
Помоћни радови код цементацијѕ бакра. Чишће-

ње справа у претварачима и уемеривачима струја, 

III група 
Чишћење и паковање кадета у електролиза Бру-

шење контактних клинова. 

IV' груша 
Скидање полазних листова и припрема полазних 

катода. 

V група 
Прегледање контакта у електролиза Руковања 

црпкама за1 муљ и киселине. 

VI група 
Радови на мењању катодиог дела електролитич-

них пећи. Стручно мерење контакта са контролиоа-
њем и пречишћавањем електро лита: 

VII група 
Измена контактних клинова*. мењање анодних 

оквира и постављање алуминијских плаштева за1 

'31ноде. Самостално стручно мерење контакта. Само-
стално стручно руковођење сулфатаром. 

Ручно 'пражњење алуминија из електролитичних 
пећи у левачки лонац-и девање блокова. Послуга 
електролитичких пећи (пробијање коре, пречишћа-
вање и шаржирање глинице). Радови код анодних 
дефеката. 

IX груша 
Руковођење и надзор у електролизи и на елек-

т р а ит ичним пећима. 

24. — Израда шавНих цеви 

II група 
Прибављање жељезних трска за заваривање. Ре-

зање крајева трака .ручним маказама. Улагање трака 
у уређај за заваривање. Везање цеви, чишћење бен-
зином и улагање у корпе за. ликовање. Извлачење 
по цин кованих цеви из воде на постоље -за испити-
вање поцинчаног сло јаи 

III група 
Контрола и одбацивање шкарта, сечење изву-

чених цеви на прописану дужину. Ручно равнање ву-
чених и поцинкованих цеви на нарочитом уређају. 
Глодање зажарених спојки на унутрашњој и слоља>-
шњој страни. Надзор разводне плоче, регулисање 
температуре дашчане купке и помоћни радови у по-
поцинковзсници. Урезивање навода на спојке на спе-
цијално] машини са 3 -наводне бургије. 

Преглед и контрола пецин кован их цеви помоћу 
турпије. Равнање цеви на строју за равнање, улага-
ње из постеља у строј . Резање навода на -аутомату 
и оштрење .ножева. Механизиран-о резање спојки ОД 
извучених цеви. 

IV груша 
Савијање спојки из тракастог жељеза у ужаре-

ном стању (строфил ир ање на меру после заваривања 
«| обраде). И 
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В-љање цеви из жељезних трака, достављање 
жељезиих трака у потуриш на ©алачки уређај, ре-
дање крајева на строј вим маказама. Одстранување 
сувишног цинка на поцинкованим цевима после ва-
ђења из купке. Извлачење поцииков': них цеви уз 
старање да вишак отече назад у купку, улагање 
деви у воду и базен за хлађење. Поновна Контрола 
и преглед цеви после ађустирања, подмазивање уре-
заних на-воја заштитним лаком. Припрема крајева 
цеви за извлачење у топлом стању (рад се врши на 
а у т о м а т с к и чекићу). 

V група 

Руковођење улагањем цеви у цинчану купку и 
(пролазом кроз средства за дужење, чишћење купке 
од тврдог цинка. II 

Испитивање цеви на специјал ној хидраулично^ 
направи под притиском од Ѕ0 ат., испитиваше цеви 
ударањем чекића по шаву, обележавање слабо зава-
ре них места 

VI група 
Машинско заваривање цери калиброваних желе-

зних -трака помоћу ацетиленског и металског торио-
ника на- аутомату за варење цеви. Самостално ручно 
автогено заваривање железник трака у покрету. 

Самостално ПЈП ин ков ање цеви и вађење истих 
из купке за поцинковање. II 

Самостално тискање спојки у ужареном стању 
на преси, мењање и одржавање, алата Зд, пресовање. 
Ваљање цеви из жељезних трака на ваљачком уре-
ђају и намештање нојединачних калибарских колу-
та, контрола дебљине жељезних трака. "Послуга ау-, 
томата за машинско заваривање цеви. 

VII група 
Самостално извлачење цеви на машини за кали-

бровање, извлачење у хладном стању са дорном или 
без д-орна, намештање одговарајућег Бучног камења. 
Руковођење израдом спојки. Руковођење инсталаци-
јама за израду цеви, подешавање стројева у току 
рада. Руковођење инсталацијом за поцинковање 
цеви. Руковођење инсталацијом за извлачење цеви, 

25. — Производња феролегура 

IV група. 
Шаржирање електропећи и радови при рафина-

ције и надеву. П 

V група 
Радови на припреми и дробљењу рудаче у дро-

билица«^. Припреме мешавине према упутству. 

VII група 
Помагање у техничко металуршком руковођењу 

електропећи и учествовање у свим радовима, II 

IX група 
Техничко металуршко руковођење једне елек-

тронски. II 

26. — Жичаре и ексеране 

II група 
Везање израђених -опруга у везове.' 

III група 
Намотава«, е књиговезачке жице на калеме. Ве-

зање котура! жице, контрола израде и квалитета. 
Чишћење ексера у бубњевима и отпрема у пак е тир-
ницу. Раздвајање добрих ексера од лоигах на специ-

даним решеткама. 

IV група 
Послуга стројева старијег типа з,а израду бо-

дљикаве жице. Руковање стројним паковањем ексера. 
Помоћни радови при средњем и грубом вучењу жице. 

-V група 
Контрола квалитета у првој фази при изради 

бодљикаве жице. Механизирано равнање шипака, ре-
зање на одређене дужине, самостално управљање 
чељусти. Израда бодљикаве жице различитог квали-
тета из стројевима новог типа.. Самостална израда 
ексера при ист ов рем ен ом послуживању три строја. 
Важи за израду ексера до 50 уз самостално монти-
рање алата иг припрему машина. Радови на фином 
вучењу жице. 

VI група 
Самостално по одсељавање тр анасто г жељеза. II. 
Са моста лно иоцинко-вање жице, тр анасто г жељеза 

и ексера. II 
Руковођење израдом бодљикаве жице са најма-

ње пет аутомата. Ваљање пљоснате и фазонске жице 
из округле на једном СТРОЈУ. Припрема Бучног каме-
ња и БУЧНОГ жељеза, поправци и регулисање старог 
камења .пдд надзором Израда мање компликованих 
ручних жељеза под надзором. Самостална израда ек-
сера без помоћника код истовременог послуживања 
4 до 5 стројева. Важи за израду ексера дебљине до 
50 уз 'самостално монтирање алата и припрему стро-
јева-. Радови на средњем лучењу жица, 

VII група 
Истовремено ваљање пљоснате жице из округле 

на два до три строја1. Самостална припрема Бучног 
камења и Бучног жељеза-, поправци и регулисање ста-
рог камења и израда новог камења. Руковођење и 
самостална израда ексера при истовременом послу-
ж ив ању шест и више стројева. Важи за израду ек-
сера дебљине до 50 уз -самостално монтирање алата 
и припрему стројева. Радови на грубом вучењу жице. 
Вучење профилис-ане жице. 

VIII група 
Руковођење и надзор над свим радовима при из-

влачењу жице и радовима на полирању вученог ка-
мења. 

Члан 2 
Уколико неки поса« у металуршко.] грани није 

.овим правилником предвиђен, руководилац предузећа 
ће, по претходно прибављеном мишљењу синдикалне 
организације, привремено р а с п о р е д и о посао у ону 
групу у коју су распоређен*! њему нај-сроднији по-
слови, и одлуку о томе доставити министарству ин-
дустрије народне републике, ко је ће, уколико је са 
њом сагласно, доставиш Министарству тешке инду-
стрије ФНРЈ предлог за распоређивање односног 
посла. 

Члан 3 
^Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у ,Службеном листу Федер ати®не Народне Ре-
публике Југослави ја . 

I бр 14180 
30 септембар 1948 године 

Београд 
Министар тешке индустрије, 

Франц Лескошек, с. р. 
Сагласан, 

Министар рада, 
Л»убчо Арсов, е. р. 
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Из основу плама 2 Закона о орденима и медаљама 
ФНРЈ, а, иа предлог Врховног 'команданта оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народна скупштине Феде-
ративна Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 

да се за, показану храброст, умешност у командо-
в а о ^ , осведочени рад иа остварењу братству и је-
динства међу нашим народима и стечене заслуге за 
Народ у току народно-осл обо д и ј а ч к е борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
пуковник Дракулић Дане Вељко; 
мајори: Милковић Јуре Анте, Радаковић Гене 

Александар. Шијан Дмитра Јовица, Басић Мије Ђуко 
и Видовић Ивана Габро; 

капетани: Рајковић Ивета/ Мате и Срзић Марка 
Вице, . 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 

потпукозник Огњеновић Стевана Бранко; 
малори: Блашковић Антуна Славко, Хорватић 

Мије Мато, Мајер Антуна Крешимир, Мардешић 
Анте Иво, Мено т и ћ Стјепана Ђуро, Пишкулић Јоси-
па Оскар, Р а ф а ј Габријела Драгутин1 и Слијепи евић 
Ђуре Урош; 

V капетани: Ивошевић Илије Раде, Карловић Јуре 
Цирил, Ленард Алојза Драгутин и Ранић Ивана* Иван; 

Бахорић Мије Јосип и Старчевић Данијела Грга. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ З В Е З Д Е II РЕДА: 

мајори: Репанић Андрије Никола, Стојковић Мате 
Драгутин, Шимић Стјепана Рудолф и Узелац Антић. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

мајори: Иванковић Ивана Звонимир, Маринко-
вић Анте Јосип, и Вукотић Јове Војислав; 

капетани: Богдановић Ћирила Крешимир, Божић 
Томе Стјепан, Брајковић Антуна Винко, Цветковић 
Михајла Стево, Цвикл Славка Мирослав, Глобочник 
Виктору Ал ександар, Гргур ев Николе Нико, Ханђал 
Рудолфа Стјепан, Хофман Александра 'Иван, Худечек 
Мирка Иван, Јокић Шиме Јован, Југовић Андрије 
Андрија, Карловић Јуре Цирил, Кезеле Јосипа' Антон 
Крижник Фран ши е ш Стјепан. Лучић Ивана Милорад, 
Продан Јуре И вин. Ратковић Боже Душан, Рендић 
Франца Тенко, Светић Петра Мићо, Шаравоња Луке 
Стеван и Томић Танасије Танасије; 

поручници: Бајкић Анте Марко, Бален Миховила 
Јосип, Бален Миховила Марко, Безух Ивана! Драго, 
Блечић Виктора Зоран, Блашковић Ивана Аугустин, 
Бубани Ивана Јосип, Буквић Саве Светозар-, Цимеша 
Драгића Никола, Чанжек Рока Роко, Чохар Драгу-
ггина Милан, Допуђа! Менише Бранко. Филиповић 
Мије Валент, Франовић Боже Миливој, Фрпачић Томе 
Маријан, Гаћеша Дане Милан, Хинић Николе Бранко, 
Хршак Фрање Стјепан, Ивандић Илије Круно, Иве-
тић Гргура Иван, Јелић Анте Шиме, Кухта И ш а ш 
Фрањо, Лазић Стојана Вељко, Лемић Антуна Антун, 
Лончар Гавре Никола. Мајетић Антуна Антун, Ме-
ДУр Драгутина Мирзе лав, Мрвош Р|а|д.е Душан, Ора« 
Ђуре Ф;рањ!0, Пањол Туфлија Мате, Павловић Петра« 
Храстомир, ГТећник Виктора Ото, Рак Томе Винко, 
Ру пг чукић Салиха Смајил, Секулић Петра/ Стево. 
Стројем Александра Иван, Стругар Мирка Мирко, 
Ширела Иван Фрањо, Шворинић Мате Станко, Ве,ић 
Илије Антон, Виловић Александра! Бранко, Вучић 
Николе Петар. Вукелић Милана Сава1, Вуковић Мате 

Стјепан, Здунић Лавоелав.а Фрањо и Згомбић Јосипа 
Иван; 

пот,поручници: Ваљак Баре Фабијан, Босанац Ми-
ле Драгомир, Божанић Фрање Јаков, Бућан Милоша! 
Божо, Дражић Илије Миле, Динбег Петра Душан, 
Енглер? Ивана Звонко, Гретић Антуна! Рудолф, Гре-; 
тић Игнац а Стјепан, Иковац Васе Шпиро, Јанко-! 
в,ић Фрање Стјепан, Јаношевић Стевана! Петар, Јо-
кић Исклија Никола, Луцић Мате Драгутин, Рачек 
Ивана Феликс, Турк Јосипа Б о ж о и Вукасовић Пан-
телија Васо; 

заставници: Антонић Стјепана Стјепан, Бањац 
Тривуна! Блаж, Блануша Раде Ђуро, Буден Мије Јо* 
сип, Чули брк Ника Михајло, Делић Јов© Вујо, Фи«) 
липац Томе Стево, Глушац Остоје Јово, Гојковић' 
Милића Никола, Груб еш ић Јоце Лазо, Јурдана Да-
ринка Богдан*, Марготић Фрлање Јосип, Мартиновић' 
Ника Душан, Михић Мате Мијо, Опоја .досипа Стје-
пан, Тонић Ђуре Милан, Видаковић Мате Милан, 
Вујчић Живко Михајла и Зеленчић Ивана Крсто; 

А вујевић Ловре Анка!, Абр!0!Ш Фрање Виктор, 
Бадурина Шиме Анђелко, Б|аџек Леополда Славко, 
Белић Вицм3 Бера, Блитвић Луке Иво, Богдановић 
Станка. Нада. Богичевић Михаела Милан, Бра јдић 
Мате Маријо, Бракус Матије Јосип, Црнобори Ан-
тона Блаж, Чога! Петр!а Патило, Даковић Николе 
Илија., Дрогата Мила Божидар, Ђурић Јурја Анчића, 
Фи јан Мате Иван, Хр лед Томе Јосип, Икшић Мате 
Мијо, Или гашић Петра Паула, Јозић Петра Иван, 
Јурак Николе Станко, Колар Антуна Перо, Милко-
вић Јуре Иван, Милош Андрије Владимир, Мишку-
лин Мартина Фабијан, Митић Ђуре Дданан, Мукавац 
Јаков.т Иван, Станчић Мате Мато, Старчевић Дани-
јела Грга, Трњињић Милована Перо, Урлић Тодора 
Дин. ко, Војводић Николе Душан, Врањиш Буде Лука, 
Вујаклија Миле Милан и Жигић Васе Стеван. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
малори: Богдановић Јове Саво, Маринковић Анте 

Јосип, Милојевић Ј о в ш а Тодор, Ружић Антуна Стје-
пан и Телента Ниат® Фрањо; 

капетани: Беровић Гргура Младен, Била! Геце 
Стево, Би јад ер Филипа Никола, Бољковац Ма)те Јо-
сип, Чемељнћ Ивана Лука, Чолак С т е п а н а Марко, 
Чулибрк Михајла Драган, Дерел Алберта Фрањо, 
Докмановић Милана Никола, Дујмић Стјепана Јосип, 
Хофман; Александра Ивон, Хус Златка Владимир,, 
Јарамаз Глише Срећко, Корићац Ивана Виктор, Краљ 
Фрање Маријан, Криж,ник Ф р а н ц и т е Стјепан, Крме-
љић Ћирила Мишко, Ладишић Мије Никола, Леско-
вар Ђуре Славко, Лукић Косте Ђуро, Медић Петра 
Мићо, Маглић Јосипа Петар, Офак Матије Маријан, 
Пера« Николе Срећко, Плавшић Дмитра' Крстић, Пло-
ванић Јосипа Младен, Продан Јуре Иван, Ратковић 
Боже Душан, Сердар Николе Мијо, Соклер Фрање 
Драгутин1, Станушић Ивана Зорко, Сун еви ћ Стевана 
Никола, Шерић Ивана Живко, Тадић Ђуре Милорад, 
Узур Ивана Мирко, Влакев Миле, За1ставииковић Ко-
сте Николе и Жиц Ивана Никола; 

поручници: Андрић Николе Франко, Ап д о л а ш е -
вић Анте Славко, Античевић' Цицкја Стипе, Арбанас 
Дане Ив!ан, Банић Дане Дако, Бобинац Николе Иван, 
Борчић Винка Бранко, Вршић Томе Божо, Брмбота 
Илије Милан, Бубани Ивана Јосип, Буквић Саве Све-
тозар, Допуђа Менише Бранко, Драгић Милана Бо^ 
шио, Фелкер Јурја Јосип, Главина Филипа Мирко, 
Гргин Ивана Мијо, Хрњак Филипа Славко, Ивандић 
Илије Круно, 'Јанчић Ђуре Стево, Карасман Јуре Иван, 
Ковачевић Анте Мирко, Ковачевић Милоша Никола, 
Кукић Милића Мишина, Кукић Михајла! Станко, Ку-
ловић Мирка Богдан, Лакић Антона Антон, Лопаић 
Па(вла Ивица, Ловрић Мојсије Раде, Марас Грге Грга, 
Маријетић Ивана Петар, Медаковић Кузмана Михајло, 
Милановић Јбве Мирко, Модрић Шимуна Иван, Мом-
чило имк Мојсија Адам, Мркшић Исе Дане, Мухар Ми-
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'Јата Мадам, Мунитић Мије Иван, Опсеница) Петра 
Станко, Пелени Петра Раде, Поповић Мирослава Ду-
шен, Пашовић Милоша Милош, Радуловић Панте 
Ишиј|а, Рушчукић С а м к а Смацил, Саитовић Јуре Мир-
ио. Скенџић Јове Дане, Ст опеав љ евић Милана Ми-
лош, Стројем Александра Иван, Швагел Едмунда 
Фрањо, Шворинић М|ате Станко, Узелац Драгића 
Бранко, Видовић Шиме Дмитар, Вукелић Милану 
Сава, Затезало Ђуре Владимир, Зина-јић Раде Петар, 
Живковић Никола и Живковић Милића Теодор; 

потп-оручници: Буквић Мартини- Душек', Цветић 
|М>арка Душан, Даутовић Миле Милош, Грубић Ивана 
Мате, Ивановић Ане Душан, Јурим Јакова Лав, Јуриќ 
'Јакша Мирко, Клековић Иванка; ф р Љ о , Ковач Грге 
'Анте, Матишић Шимуна Анђелко. Милковић Марка 
Пајо, Муњас Николе Петар, Перић Јакова Јаков, 
Перић Милана Јосип, Сефарди Алберта Дарко, Су-
марно Ђуре Илија, Шакић Јована Богдан, Узелац 

' 'Јове Никола, Вереш Јулиуса Ју лиу е и Вин« ета Пе-
три Лупеа; 

заставници: Антонић Ивани Иван,. Банић Душана 
Миле, Бањац Тривуна Блаж, Делић Јове Вујо, Драку-
лић Миле Петар, Фућак Фрање Златко, Јордана Да1-
римка Богдан, Купиш е ц Миле Манда, Магарац Ђуре 
Драгице, Матија Павла Милан. Михић Мате Мијо и 
Теслић Саве Дмитар; 

ст. водник Петровић Миле Симо; 
Амбровић Јуре Драгица'; Баб-ошајић Стеве Сто-

јан, Блажевић Николе Јурај Блажић Винка Томо, 
Цар Фрање Јосип, Цветичанин Миле .Драгичевић 
Дане Милош, Ћурани ивовић Стјепана Антун, Ђурић 
Јурца Антика, ^Фарагуна- Ивана Иван, Филиповић Ма* 
није Драгица, Родена Мате Фрањо, Гркинић Антуна 
Антун, Хрвој ић Матије Катица, ЈаШкић Ђуре Мато, 
Костић Антона Антон, Куњашић Јоакима- Марија,, 
Љубојевић Николе Драган, Мајсторовић Вазмослава 
Даница, Маричић Ур1ош.а Зоран, Матић Раде Стево, 
Матрљан Ивана Зденко, Милковић Симеона Вели-
мир, Новаковић Милована Милић, Рачки Ивана- Вик-
тор, Рончевић Ђуре Мирко, Сантини-Дуплачић Јел-
ка, Свилановић Николе Југа, Сусовић Матије Драгу-
тин, Узелац Луке Грга, Вежић Јуре Драгомир, Вуко-
вић Радетић Микаила Марија и Жугић Васе Стеван. 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ 111 РЕДА: 
мајори: Пенчић Винка Едуард и Мац вршић Мак-

сшгашфиа Албин; 
капетани: Бијадер Филипа Никола, Чол1ак Стје-

пана Марко, Чулибрк Михаила Драган, Дегел Алберта 
фрањо, Худечек Мирка Иван, Ивошевић Илије Раде, 

. Јарамаз Тише Срећко, Карловић Јуре Чирил, Ко-
мичан Ивана Виктор, Крижник Француске Стјепан, 
Крмелић Ћирила' Мишко, Рашић Ивана Иван, Ратко-
вић Боже Душан, IIIерић Ивана1 Живко и Букрес 
Ђуре Владо; 

поручници: Бревић Томе Божо, Филиповић Мије 
Валент, Гаћеша Дане Милан, Мартинац Анте Милан, 
Момчиловић Мојсије Адам и Вукелић Милана- Сава. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетани: Брајковић Антуна Винко, Перам Ни-

коле Срећко, Пивац Стипе Мате, Плавшић Дмитра 
Крсто, Стипановић Стипе Душан, Сучевић Стевана 
Никола -и Су закић Ивана Бранко; 

поручници: Андри јашевић Анте Славко, Блечић 
Виктора Зоран, Бокун Боже Иво, Дулчић Јуре Стје-
пан, Главина Филипа Мирко, Хрњак Филипа Славко/ 
Карасман Јуре Иван, Мата лемић Стјепана, Валент, 
Клашка Гаце Дане, Кокот Мате Мијо,, Љубић Људе« 
вита Иван, Поповић Мирослава Душан, Преврат Ан-
ђела Иван, Прижнић - Ивана! Стево, Прпић Ивана 
Стјепан, Рушчукић Салиха Смајил, Санковић Јуре 
Мирко, Швагел Едмунда Фрањо, Шворинић Мате 
Станко и Бежа Николе Живко; 

пота ор учинци: Бален Ивана Томо, Боснић Ђуре 
Лазар, Цветић Марка Душан, Јури« Јакова Мирко; 
Јурковић Ивана Јуре, Ћир ета Јосипа Звонко, Ковач 
Грге Анте, Ловренчић Карла Карло, Матијевић Миле 
Јуре, Миоковић Дане Милан, Павић Леополда Стје-
пан, Петровић Раде Петар, Судар Стевана Стојан, 
Шарчевић Николе Шија , Угрешић Стевана- Никола, 
Винкета Петра Лука, Вуга Стевана Никола и Ву-
ковић Ђуре Перо; 

заставници: Андријани ерић Анте Јуре, Антонић 
Ивана Иван, Бахат Мирослава Антун, Банић Душана 
Миле, Божић Ива« Владимир, Чу нин ћ Стјепана Анте, 
Дивјак Давида Душан, Дражић Станка Станко, Ју-
рак Рудолфа- Бранко, Кокић -Стјепана Маринко, Кр-
шан Илије Динко, Кузманић Динка Јосип, Марас Ан-
дрије Антун, Медић Ивана Мато, Орешковић Луке 
Владимир, Папеш Јакова Матија, П-атрљ Ивана- Не-
дељко, Переш Фрање Едо, Радојевић Стјепана Зденко 
и Шоош Томе Игнац; 

А,маровић Јуре Драгица, Анушић Луке Вице, 
Бачић Митра Милан, Бараћ Анте Лука, Баста С-аве 
Станко, Блажевић Николе Јурај, Богдановић Игње 
Мирко, Босанац Теодора Илија, Бркић Миле Стево, 
Бр лек Ивана Фрањо, Будан Стјепана Маријан, Цар 
Фрање Јосип, Цар Томе Томо, Чулић Петр а Павао, 
Фарагуна Ивана Иван, Филиповић Матије Драгица, 
Филиповић Јосипа Туѓ оми л, Гагић Шиме Бошко, Гила 
Јосипа Јосип, Гр динић Антуна Антун, Јакшић Макси-
ма Никола, Јеличић Јурјев Јосип, Катанић Душана 
Драго, Катичић Драгутина- Драгутин, Каузларић Иван-
ка Ивица, Кљун Ивана Едуард, Кнежевић Рудолфа 

' Иван, К-ршуљ Ивана Мате, Кртица Фрање Берислав, 
Кулунџић Винка Антун, Лисја« Андрије Драгиша, Лон-
чар ' Људевита Звонко, Љубојевић Николе Драган, 

^Маричић Уроша Зоран, Марушић Мирка Лука, Ма-
тешић Јосипа Шиме, Медвед "Ђуре Антун, Мрђеновић 
Николе љубица, Пађен Николе Бранио, Подоени« 
Алберта Виктор, Полић Ивана- Славко, Поповић Емила 
Јово. Пу фл ер Јосипа .Мељенко, Рачки Ивана Виктор, 
Сантини Душанић Јелка, Смиљанић Ђорђа Драгић, 
Срзић Марка Вице, Сузовић Мате Драгутин; Швед 
Јосипа Иван, В агрин Фрање Андрија!, Вежић Јуре 
Драгомир, Залогај Мате Иван, Жигић Васе Стеван, 
Живковић Петра Васо и Жупан Павла! Матија. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА : 
капетани: Вија дер Филипа Никола., Дујмић Стје-

пана Јосип, Лукић Косте Ђуро, Пивац Стипе Мате 
и Влахов Миле; 

поручници: Антонић Николе Владимир, Бартолић ч 
Илије-Мијо, Блашковић Ивана- Августин, Бр-езић Томе 
Божо, Цуцулић Метода Анте, Гргин Ивана Мијо, 
Хрњак Филипа Славко, КарашманЈуре Иван, Кокот 
Мате Мијо, Ковачић Анте Мирко, Куловић Мирка 
Богдан, Ловрић Мојсије Раде, Медаковић Кузмана 
Михајло, Пелеш Петра Раде, Радуловић Панте Илија, 
Рукавима Боже Милан, Скенџић Јове Дане, Сладић 
Петра Петар и Живковић Милића Теодор; 

потпоручници: Блашковић Иван Ренато, Господи-
новиќ Мате Мато, Хумјак Ђуре Рудолф, Кларић Ан-
туна Иван, Ковач Грге Анте, Куртовић Мате Анте, 
Лиминћ Николе Владимир, Матешић Шимуна Анђелко, 
Милковић Ивана Мато, Милошевић Николе Влатко, 

'Немет Стеве Стево, Оцвирек Мије Крешо, Опанчар 
Игње Мартин, бертић Ђура Стјепан, Стефановић 
Николе Никодин, Тандарић Ђуре Живко, Врлазић 
Марина Јосип, • 3јанић - Раде Ђука и Жупанових Сил-
в ес трз Силв естр-о; 

заставници: Банић Душана Миле, Бедековић Вида 
Бранко, Бижић Миле Славко, Бурић Мије Мато, 
Чаврк Ив ана- Томо, Див јак Давида Душан, Фучак 
Фрање Златко, Јурак Рудолфа Бранко, Магарац 
Ђуре Даница, Михић Мз те Мијо, .Модрушан Ивана 
Антун, Најк урић Боже Миљенко, Пекшир Душана 
Ј-ован и Зделар Милана Момчило ; 
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ч ст. водник Милеуснић Ђуре Босиљка; 
Ам оровић Јуре Дроги цо, Арсенић Миле Маринко 

Бадевинац Стјепан: Тугомир, Баста Саве Станка, 
Батаковић Двије Јгчж-о, Базар;- Јовина' Стјепан, Бер-
тон; ић Ивана Фрањо, Б е ш е в и ћ Јована Илија-, Бревић 
Јовама Мара-, Будинчевић Томе Никола, Цар Фрање 
Јосип, Делић Анте Иво, Домамчић Кувме Бруно, Д у 
рашевић Јосипа Анка, Ердедез Ивана Миљенко, 
Фрлан Иван1а Драшо, Фурлан Живима Душанка, Глумац 
Николе Милан, Гржан-чић Матије Маријан, Хабулии 
Стјепана Фрањо, Херцег Реноа Миливој, Хорват Мије 
Фрањо, Хорватић Михаела Марија1, Хотко Николе 
Иван, Јакша Пашко Невенка!, Ја1М1ор|&шић Вјекослава 
Андрија, Кајгана Николе Бошко, Катичић Драгутина 
Рудолф, Кланица Милошу Мара1, Кордић Петра 
Марко, Ковачић Динко Јосип, Краде ли ћ Ћирила 
Мишко, Куп отић Стјепана Фрањо, Кузмаиић Мате 
Јосип, Лудвиг ер Јанка Олесија^, Љубичић Иван Ру-
долф, Матић Раде Стево, Мишковић Семеон она Ве-
лимир, Милошевић Милана Владо. Млинарић Павла 
Мирио, Новак Мартина Иван. Новковић Милована 
Милић, Обрадовић Николе Јован, Олива Јосипа 
Рудолф, Павичић Боже Павао, Павлић Ђуре Мирко, 
По<цен Матије Драгутин, Посавец Петра Стјепан, 
Пушен Јосипа Славко, Радошевић Стеве Милан, Ре-
нец Николе Томо, Штимац Јосипу Марица, Шулхоф 
Шиме Јулка,- Виљап Андреје Марија, Варашевић 
Валента ,Зорка, Ведлин Ивана« Злата и Вилус Јована 
Ранко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ : 
водник Бабаић Раимов Мустафа; 
Хорватић Михајла Марија., 

Бр. 73 
20 априла! 1948 године 

Београд 
Секретар, 

М. Перуничић, с. рл 
Претседник, 

др И, Рибар, с. р. 

На основу члана 2 Закона*, о орденима и меда-
љама:, а на предлог Врховног команданта! оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Југослви је 

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

за народ у теку н-ародноослабодилзчке борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ; . 
ст. водници: Цвијовић Радише Миливоје, Гргу-

рић Фрање Фрањо, Косорић Негре Илија, Лозар 
Франца Мирко, Мартиновић Ал м. Митан Марије 
Добривоје, Перовић Радоја Василије и Владова Јозе 
Јуре; 

водници: Влајнић Марка Нинко и Вулић Л, 
В и д а « ; 

десетар Таловић Алила Узеир; 
Сутон Мате Андрија; • 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
ет. водници: Башић Васе Ђурађ, Башић Р-зде 

Грга, Бјелица Ђорђа Бранко, Чанчаревић Андрије 
Јован, Гргурић Фо ање Фрањо, Иванковић Миле Да-
нило, Јанковић Мирка Урош, Кадријевић Бајрама* 
Ибриш, Карац Симе Мирослав, Куњашић Марка 
Марко, Лепирица Мустафе Јусуф, Малетић Максима 
Ристе, Ракочевић Петра Стеван, Синић Раме Салко, 
Шћуковт Јоже Радо, Шелемба Теодора Михаило и 
Васић Душана Владо:; 

водник Кр иш тић Ивана Томо; 

мл. водник Биљем Шиме Лука; 
Шкорић Миле Ђуро. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: -
ст. водници: Дро лц Јанеза Франц, Ђикановић 

Андрије Бошко, Гр ас ар Антона Јожеф, Јекић Петра 
Живко, Сејдии ов ић Беге Мехо, Скенџић Саве Бор-; 
дан, Стојановић Миле Војо, Штимац Ивана Стијена«, 
Томић Миладина Ђорђе и Вукмановић Миле Бранко; 

водници: Амановић Лазара Ђуро, Анђелић Фи-
липа Јосип, Балог Михајла Иван, Барабан Луке 
Иван, Бећировић Дервиша Емин. Берманец Андрије 
Фрањо, Богдановић Светозара Јеротије, Болчић Ива. 
на Станислав, бранковић Љубомира Милорад, Брно-
вић Ђуров Василије, Циндраг Муклије Зено," Цвет-
ковић Душана Саво, Ћикеш Николе Милан, Ћук 
Спир<е Љубо, Драгаш Мате Јозе, Дубајић Ђорђа 
Драган, Ђурковић Ивана Крстивоје, Филиповић Ду-
шана! Благоје, Губеринић Радосава. Владо, Хађур 
Стјепана Иван, Хорват Ивана Стено, Илчешан Ивана 
Душан, Јованић Комнена Владимир-, Јовановић Радо-
вана Драги, Кешељевић Новака Младен, Кр митић 
Ивана Томо, Кривокапић Васе Радомир, Крниан Ми-
лана Дарко, Лазовић Митра Данило. Лазовић Ми-
љана Милорад, Лукић Илије Петар, Малба-шић Пере 
Драго, Маријано-вић Андрије Фрањо, Маринковић 
•Светислава! Мирољуб, Маринковић Душана Радован, 
Мартић Милуна Велизар, Мартиновић Марка Божо, 
Милићевић Живана Милош, Милишић Јове Спасе, 
Митровић Добросава.А Младен, Момчиловић Ђуре 
Стеван, Николић Арсенија Станимир., Пауловић Мар-
ка Маријан, Павлић Јосипа! Драгутин, Повловић 
Александра Јанко, Павловић Танасије* Љубо, Петру-
ша Ивана; Вјекослав, Ранђеловић Милорада Стојан, 
Ресимић Илије Борко, Рикале Јоне Младен, Ристић 
Радисава Милутин, Ристовић Александра Вићентије. 
Симић Новака Милорад, Стаиќ ови ћ Велимира Алек-
сандар, Станковић Томе Велиша, Стојановски Нико-
ле Стојан, Шошкић Милије Душан, Тадић Николе 
Јово, Ташић Душана Добривоје, Тодоровски Јордана 
Дино, Томашевић Тома Миленко, Томић Обрада Че-
домир, Војновски Алексе Тренда, Вучковић Николе 
Ђуро, Вук Јожефа Иван, Зафировски Бориса Алек-
сандар, Зеленбабић Лазе Саво, Златановић Милана 
Видосав, Јанчић Павла' Иван, Пе-шаљ Јована Блажо 
и Жаја Николе Божо; 

мл. водници: Алекса Луке Мариан, Чуту-ба Мехе 
Сул>о, Даниловић Анђелка Светомир, Динић Станка 
Стојан, Дражић Обрада Илија, Гађа Томе Мирко, 
Јовић Илије Милован, Ковачевић Светислава Бого-
сав, Ковачевић Марка Димитрије, Кривачевић Мла-
ђена Милан, Кузмић Данила Богољуб. Маринковић 
Владе Живојин, Милановић Јеремије Обрад, Мирко-
вић Чедомира Драгослав, Митић Стевана- Миодраг, 
Муни а н Лазе Ђорђе, Николић Живадина Милош, 
Одеран Им бр е Вилим, Пр а лица Стево, Савић Стојана 
Лазар, Савић Влајка Вукашин, Слишковић Мате Ми-
ле, Спасојевић Здравка Никола, Станојевић Весе-
лина Милан, Шкоро Мирка' Бранко, Штрбац Мијата 
Милош, Теумфиловић Милутина Славомир', Тодоре* 
вић Љубисава1 Радомир, Влаховић Александра Вје-
кослав, Влајковац Живана Добривој, Вученовић Ни-
коле Милан, Вујић Милоја Милован. Вујовић Мила-
на Данило," Вулић Живана Александар и Живановић 
Миливоја- Предраг; 

десетар«: 'Богојевић, Милутина Саф-роније, Чола-
ковић Ибре Мујо, Јеленковић Милорада Јеленко, Ма-
газин Ристе Божо, Новаковић Милорада Миладин, 
Полимац Мустафе »Авдо, Сокнић Јовице Бошко, Со. 
ло мун Стевана Стојан; 

Божић Аћима Јефто, Будинчић Ћетка Миленко, 
Главоња, Луке Љубо, Хзмза Назифа Омер, Јовановић 
Чедомира Милашин, Манчић Теофила Божидар, Ми-
сите Јове Јово, Обрадовић Радослава Милош, Пајић? 
Николе Димитрије. Вукоман Лазе Миле и Живковић 
Чедомира Миодраг. 
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М Е Д А Љ О М ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

ст. водници: Калезић Богића' Блажо, Лекушић 
Хабаза Нашега, Мујагић Омера Илијић, Мусовић 
Марка Крста, Панчић Алексе Градимир, Вујошевић 
Сава1 Марио и Вукмировић Љубомира Милош; 

водници: Бабић Лазара Душан, Барабан Луке 
Иван, Богдановић Матије Јосип, Болнић Ивана Ста-
нислав, .Божић М. Душан, Чолић Ђорђа Богољуб, 
Демировић Арифа Дервиш, Димитрић Драгана Жив-
ко, Димовски Дане Миса. Достанић Миљка Слобо-
дан, Дураковић Марка Милош, Фркетић Стјепана 
Милан, Георгиевски С т о л н а Ангел, Грегор ин Анто-
на Јанез, Гргурић Петра Роко, Грубјешић Милоша 
Милан, Х.ржењак Вилима Милан, Илчешсн Ивана Ду-
шан, Илић Радоње. Мирослав, Иваневоки Милана Ан-
гел, Јовановић Илије Владо, Кајевски Крста Љубо , 
мир', Калајџић Цветка Славко, Краљ Јосипа Јосип, 
Лончар Јована Милен, Љубинковић Стојадина Бранко, 
Марковић Веселина Миливој, Мешић Муштафе Му-
пин, Миладиновић Данила Видоје, Миленовић Ћире 
Добрић, Милер Јосипа Јосип, Милошевић Живојина 
Миодраг, Ћирић Стојимира Рајко, Мирковић Андри-
је Живота, Мунћан Аце Слободан, Мустафа Велије 
Алија, Нађа Јована Павле, Н а р а в с к и Младена То-
дор', Николић Арсенија Станимир, Николовски Боцев 
Јордан, Пантић Божидара Радивоје, Петровић Смиљ-
ка Милош, Полић Живана Драган. Радошевић Петра 
Милорад,. Ресимић Илије Борко, Рикало Јове Мла-
ден, Росимовић Ђорђа ЈБ^бомир, Саравола.ц Вели-
мира Теодор, Симић Новака Милорад, Спилиповић, 
Марјана Богосав', Славковић Крста Крсто, Стојанов-
ски Димче Цветан, Стојковић Јордана Вучко, Субо-
тић Стеве Лазо. Тодић Љубомира Трифун, Тодоро-
вић Милутина Живота', Трипић Велимира Милош, 
Весић Светозара Александар Вуковић Миодрага 
Славко, Љубојевић- Стојана Ђуро и Жугић Анте 
Милош1; 

мл. водници: Алексић Јована Недељко, Антић Ми-
лана Добривоје, Дини!-' Станка Стојан, Дражић 
Обрада Илија,, Ђорђевић Драгутина Милоје, Гађа 
Томе Мирко,Илинчић Петра Александар, Јанковић 
Ратка Ристо, Којић Милосава Радомир, Колаковић 
Саве Живота, Ковачевић Светислава Богосав, Кова-
чевић Маркз' Димитрије, Кривачевић Млађена Милан, 
Кузмић Данила Богољуб,. Лазановски Ђорђа Киро, 
Маринковић Владе Ж И В О Ј И Н , Миливојевић Милоја 
Милосав, Милошевић Јована Драго. Миновић Ради-
сава Милош, Мирковић Чедомира Драгослав, Митић 
Стевана Миодраг, Николић Живадина Милош. Пе-
тровић Милорада Милета, Пралица . Стеве, Рајлић 
Лазе Жарко, Рулић Живана' Александар, Савић Сто-
јана Лазар, Савић Влајка Вукашин. Симић Грује Но-
вица, Симановић Садрије Саит. Ситновски Ђорђа 
Вангел, Слишковић Мате Миле, Спасовски Петра 
Бл т о ј е̂  Спасојевић Здракка Никола, Стаић Влади-
мира Стојадин, Станошевиђ^ Веселина Милан, Стоја-
новски Панча Благоје, Стојановски Данила Живко, 
Шкоро Мирка Бранко. Шгрбзц Мијата Милош, Теу-
умфиловић Милутина; Славомир, Вилим.ановић Гво-
здена Радиша', Влајковац Живана Добривој . Вујић 
Милоја Милован, Вујовић Милана. Данило, Живано-
вић Миливоја Предраг и Живојиновић Саве Живојин; 

де,сета.ри: Богојевић Милутина Сафроније, Ђури-
чић Аранђела Ранислав, Ковачевић Милорада Миро-
слав, Атанасов Васиљ, Бркић Гојка Перо, Чзпрић 
Мустафе Алез; 

Чепо Јуре Иван, Полош Османа Ибро, 
Исеновић Нуки Кадри, Јанчић Мије Мирко, Јеротић 
Павла Стојадин, Јовановић Чедомира Милашин. Ка-
рабег Османа Алија, Куљана Ристе Павле, Малић 
Селима Атко, Манчић Тофила Божидар. Мартић 
Марка Јерко, Несторовић Милића Добросав, Обра-
довић Радослава Милош, Радојчић Цветка Панте-

лије, Шезиваревић Реџепа Ариф и Вукоман Лазе 
Миле. 

Бр. 92 
10 маја Г§48 одиме 

Београд 
Секретар. _ Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима меда-
љама. а на предлог П р е т с е д н и к Владе ФНРЈ. Пре-
зидијум Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југославије 

Р е ш и о ј е 
да- се за нарочите заслуге учињене нашим наро-

дима' у току народно )сло&лдилачке борбе, за учвр-
шћење братства и јединства међу нашим народима!, 
као и за показану храброст одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД I РЕДА: 
Цар Антона Виктор-Емин. -

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА I РЕДА: 

Перић Анте Иван, Рубчић Данијела. Никола, 
Спливало Стјепана Стипе и Сватковић Јосипа Ни-
кола; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Аничић Ивана Мијо-Војко, Алујевић Јосипа Бар-

тел, Аљиновић Анте Леополд, Бедековић Фрање 
Злата, Бгтистић Павла Здравка, Бергер Бориса 
М : р к о , Билач Пашка Винка,, Берић Јове Бранко, Бо-
рић Ивана! Тонка, Баковић Фрање Јерко, Билић Јо-
сипа Јуре, Бошковић Николе Недељко, Бошковић Ни-
коле Иван, Бенковић Раде Никола, Восак Марка Јо-
сипиМаркус, Боројевић Јована Славко, Барановић 
Шиме Ивица', Весењак-Змнјенец др Јелка, Веверн др 
Болеслав-Катарина, Врачарић Томе Лазо, Вујић Сте-
фе Мијо, Веже Мате Анте, Вр^њичан Јосипа Борко 
и Виђа« Андрије Мирио. 

ОРДЕ НО,М БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
Матајић Павла Дане, Михаљевић Ивана Даница, 

Маљковић Божин Марин, Мештровић Шимуна Н и - " 
кола, Млачић Крста Јакоб, Мариновић Динка Мила, 
Мајетић Дане Божо. М а р и н к о в и ћ Блажа Јосип, Ми-
ладиновић Василија Милан, Милашевић Душана, Ми-
лош, Миловановић Ђуре Милан, Магић Мије Стјепан, 
Мећава Јове Душан. Мезић Марјана Маријан,. Морић 
Пгнин Иван, Милета. Луке Божо, Меј ашк и Марије 
Дане, Мркаљ Николе Петар, Милинковић Стевана 
Војислав, Манојловић Теодора Васо, Момчиловић 
Душана Богдан, Маравић Илије Никола, Манојловић 
Марка Душан, Моргјин Миха Јосип. Маравић Бог-
дана' Гордана,- Марић Ивана Злата, Милат Ивана Ја-
кица, Мунижаба Мане Мара, Мишетић Јосипа Анте 
и Ор одановић Стојана Мирко. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Голубић Јосипа Стјепан, Гретић-Шкрињар Ружа, 

Голдштајн Ивана Славко, Грегурић Стјепана Лади-
слав „Брацо". Габрић Адама Михајло. Гледић Вује 
Мара, Габрић Адама Стеван, Гаћеша Милоша Васо, 
Гржетић Јосипа Иво, Гоља Антона, Иван, Гујина Анте 
Јозо. Глу ји ћ Мате Анте, Голеш Ивана Ловро, Га-
летић Николе Маријан", Глухаић Трифка Вуле, Голеш 
Марка Иван, Грба Раде Илија, Грубић Ђуре Драган, 
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ГамЈпарац Ивана Јакоб, Гашљевић Грг.л. Ка МЈ мир. 
Гл ик Ма вр е Златко, Грубишић Иве Иво, Гашпаровић 
Јосипа Миливоје и Захарија др Иво. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 

. Арбутина Саве Миле, Ајдинови!! Вуј- Г ј;;о, 
Амиџић Стојана Лазо, 'Ажић Томе Милан, Арбутина 
Илије Марко, Буза,то Драгутина Анте, Батистич П и -
ла Здравка, Богданић Јосипа Вера, Блажевић Иваил 
Звонимир, (Благајни Ивана Анте, Благојевић Мих јла 
Јово, Венац Мате Марија, Будић Крсте Милан, Без-
малиновић Николе Јакша, Бунчић Илије Никол), 
Беговић Бошка Милан, Бољанић Петра Бошко, Вар-
ден Томислава Иван, Брковић Лазе Никола, Босанац 
Магијо Светозар, Бериславић Јосипа Анка, Батало 
Мила Душан, Банда Мил,а, Раде, Ботица Тадије Кате, 
Ботица Луца. Балета Марка, Иво, Бенини Драгутина 
Душан и Бркић Мате Марко.-

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 

Балажинец Ивана Фрањо, Бурчул Јакоба Пашко, 
Буквић Обрена Новак, Банета Ивана Вилим, Бонић 
Мије Евица, Брлек Алојза Милан. Божић Марка 
Андриј,з, Беретки Стјепана Томо. Брацедуро Стје-
пана Нада. Бошњак Фабијана Иван, Башић Томе 
Јосип, Бравар Николе Никола, Бошковић Алексе 
Павица, Бар ток ов ић Марка Марко. Блаће Филипа 
Мијо, Бркљачић Јуре Анђа, Бобан Јозе Станко, 
Берош Марков Иво, Блажевић Антона' Данко, Бур-
з и ћ Антона Антон, Вртачник Алојзија Олег, Вулик 
Анте Славко. Влашић Блажа Блаж. Весел,иновић 
Андрије Станко, Вучковић Савка, Вујаклија' Јована 
Лука, Вајдић Мате Јосип, Вуковац Стјепана Антон, 
Вугрек Јурај,а Алекса, Вученовић Т>оке Радивоје , 
Вучковић Божена. Воркапић Ђуре Стеван, Видовић 
Јандре Шимо, Георгиевски Сотира Никола, Горупић 
Ивана Драго, Гргић Фрање Јурај , Грденић Андре 
Стјепан и Глагол ић Јанка Михаља. 

Бр. 103 
20 маја 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

На основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на, предлог Врховног команданта' оружаних 
снага ФНРЈ, Президијум Народне скупштине Феде-
ративне Народне Републике Ј у г о с л в и ј е 

р е ш и о ј е 

да, се за заслуге учињене нашим народима У 
току народнооолободилачке борбе олдикује 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
Марија Ј. Сеница. 

Бр. 84 
23 априла 1948 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

Четвртак, 23 октобар 1948 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ л и с т о в а 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
УРАДИМ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Народне Републике Словеније" у 
броју 43 од 14 от кобра 1948 године об јављује : 

Уредбу о организацији извршних одбора сре-
оких народних одбора и њихових повереништава и о 
ре организацији управног апарата народних одбора; 

Уредбу о регистрацији пловних објеката на 
подручју Народне Републике Словеније; 

Уредбу о оснивању среских (градских, рејон-
ски,х) контролних комисија и органа народне инспек-
ције; 

Наредбу о уређењу промета е кромпиром до кра-
ја обавезног и уговорног откупа; 

Правилник о уређењу и вођењу државних ма-
тичних књига,; 

Наредбу о матичним рејонима; 

Решење о релацијама на којима се због доброг 
квалитета пута смањује највећи, дозвољена употре-
ба горива и мазива, за ' о висини додатка горива 
и мазива за зимско доба и о изменама километраже 
уља; 

Решење о одређивању висине постотна награде 
возачу теретних моторних возила и службеницима 
саобраћајних отсек а који су п о с р е д о в а о у превозу. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије"-
у броју 47 од 16 октобра 1948 године об јављује : 

Уредбу о оснивању Главне дирекције пиринчаних 
газдинстава Министарства' пољопривреде Народне 
Републике Србије; 

Правилник о платама по ефекту рада и преми-
с о м додацима државних службеника запослених на 
пројект ов ању; 

Наредбу а одређивању основи е плате за ново1* 
уведено звање „грађевинарски чувар" у грађевинар-
ској струци; 

Наредбу о распореду у врсте новоуведеног зва-
ња „грађевинарски чувар" у грађевинарској струци; 

Наредбу о пријави заразних обољења'; , 

Наредбе о раописивању избора за одборничка 
места у срезовима: ђаковичком и суворечком. 

С А Д Р Ж А Ј : 

Страна 

794. Правилник о распореду послова у мета-
лурзи ји у групе — 1449 

С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ 

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

Југословенска штампарског предузећа, Београд 


