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479. 
На основу чл 1 Закона о овлашћењу Влади 

ФНРЈ за доношење уредаба по питањима из народне 
0Р1$в.р!еде, иа предлог Претседншса Савезне планске 
Емисије Влада ФНРЈ доноси 

ОСНОВНУ УРЕДБУ 
О ПРЕНОСУ ДЕЛОВА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 

ДРЖАВНИХ ПРИВРЕДНИХ ПРЕДУЗЕЋА 

I. — Опште одредбе 

Члан 1 
средстава државних привредних 

предузећа могу се. преносити на друга државна при-
вредна предузећа«, када је то у интересу развоја при-
в е д е н п р а ш к о г кскоришћавања основних -сред-
ерава. 

Прекос делова основних средстава не оме се вр-
шини амо би се тиме реметио производни план 
основних произвођача или би то било нед штету пр'а|-
вишег и е&(Моинициј&тивног управљања предузећем. 

Члан 2 
Основна рредства разврстава ју се, у смислу ове 

уредбе, нај следеће категорије: 
а) постројења која служе основној делатности 

предузела* (на пример машине, машинска постројења); 
б) помоћна средства (на пример делови амата, 

делови инвентара); * 
в) транспорта средства (сеим код предузећа 

здрјима је предмет послов ања превоз робе одао оно 
циника1, у ком случају тршспортна срѕедства спадају 
ВТ категорију <а); и 

г) зграде и земљишта. 

Члан 3 
Пренос делова основних средстава вроди се на 

адама размештаја основних среденава и ш на 
Ову решена о п р е н о с 

Члан 4 
Општи план размештаја основних средства до-

носи за предузећа општедржавног значаја Пр ете ед« 
ђак Савезне планаке комисије у сагласности оа Прет-
•бедожом Владе ФНРЈ. 

Општи пља-н размештаја основних средстава за 
предузећа ршубликанског значаја доноси претседник 
иШШже "комисије народне републике у сагласности 
сЅЈ2еетс§ШЛоМ вл^еТкарОјшне е-
ј ^ ^ А ^ ^ о Ј а л ш Г зќачГаЈа швршвд одбор^^н^одеог 

Члан 5 
Пренос постројења која е/туже основној делатно-

сти« предузећа (категорија а) и зграда и земљишта 
(категорија г) врши се искључиво на основу решења 
о преносу и без накнаде противвредноста. 

Члан 6 
Пренос помоћних средстава ЈИ транспорти ИХ сред-

става врши се 1н1а основу решења о преносу и, по 
правилу, уз накнаду протеоввредиости. 

Када се пренос основних средстава врши уз на« 
наду противвредност^ предузећа између којих се 
пренос врши закључиваће уговоре о условима пре-
носа *по .прописима Уредбе о закључне ању уговора 
У привреди („Службени лист ФНРЈ" бр. 103/46). 

Члан 7 
Да ли ће се пренос вршити уз накнаду одређују 

споразумно органи надлежни за доношење решења 
о феиосу . 

Изузетно, о д претходног става, ув,ек ће се врши-
ти пренос уз накнаду противвредноста када су ос-
новна средства прибављена кз фонда на само ста л 
ном располагању предузећа*.. 

Цена делова основних средстава који се преносе 
утврдиле се н1а бази прописаних нижих јединствен их 
цена. Ако за неке делове основних средстава нису 
прописане ниже јединствен« цене, цене ће се утвр-
дити на бази набавке пене по 'одбитку процента 
амортизо в.ан ост и. 

II. — Доношење решења о преносу делова 
основних средстава 

Члан 8 
Решења о преносу делова основних средстава, 

без обзира на категорије, између предузећа под њи-
ховим руководство^ доносе министри, претседници 
комитета односно извршни одбори. 

Решења о преносу • делова основних средстава 
између предузећа у .разним ресорима односно народ-
ним одбррима доносе споразумно министри, претсед-
н и к : комитета односно извршни одбори, народних 
одбора под чијим се руководством ов«а предузећа 
налазе. За овакав пренос делова основних средстава 
категорије а) (чл. 2 тач. а) предузећа општедржав-
ног значаја потребна је претходно сагласност Прет-
с е д н и к Владе ФНРЈ односно претседник^ владе на-
родне републике када се. пренос врши са »предузеће 
ршу1бл1И1кан1С1ког, или локалног (иокр^јинског, обла-
сног) значака. 

Претседник Владе ФНРЈ односно претседник 
владе народне републике може аа давање ове сапуна« 
сн ос ги овластити1 кога другог члана владе. 
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Члан 9 
Уколико би се преносом делова, основних сред-

става мењао т т пролаз родње или инвестициони план 
основних произвођача1, <5 ез обзира да ли се пренос 
"делова! основниве. Средстава врши унутар или (ван ре-
сора, решење о преносу доноси се и у споразуму са 
Претседником Савезне планске односно релубллчал-
ске планске комисије. 

Уколико би се -преносом делова основних сред-
става са предузећ»а> локалног (покрајинеког, обласног) 
значаја &'.»а предузећа која нису под руков одете ом 
истог извршног одбора, мењао план производње или 
план-инвестиција наведеног одбора у целини, реше-
ње о преносу доноси се по претходном одобрењу 
владе народне републике. 

Члан 10 
А д.мин истрагаш о-оперативни руководи тац преду-

зећа (генерална или главна дирекција, управа) може 
доносити решење о преносу помоћних с р е д с т в а и 
транспорт! :их средстава између Предузећа под ње-
говим адмипнсгртлисно-о пер ативним руководство^. 

А д ми нистр а т и снс оп ер>ѕ т И Б Н « рук о в односи1 пр е д у-
већа могу споразумно доносити решења о преносу 
помоћних средстава и тр ги спортских средстав-а изме* 
ђу предузећа под к ».гу св гм а д м ини стр ати® н о - оп ер а* 
т ив ним руко водством. 

Надлежни министри, пр е гс еди ицн комитета и из-
вршни одборе? могу 'одредити к а д е т и износ вред-
ности основних с^дстава , који може бити изражен 
у (проценту од укупне вредности основних сре тетака 
предузећа утврђених" за ту годину и у тој години, 
до кога администрзтдано-олерагшвни ,ру косо дио ци 
могу доносити решења о преносу помоћних средста-
ва н тр-знспертиих средстава. 

Члс1н, 11 
Административно оперативни руководилац п^ мо-

гу доносиш решења о преносу делова о с и о н и х 
ере ' 'Лаза с-со Ои со тим поносом променио и I "п 
производње или плен нп-есп^пј-л 'предузећа са кога 
се пренос врчин. 

Ч :г-ј 12 
Решење о ПЈ си зеу треба да с:др.мп 
1) ф1гпу са се "-;'и-*ос ирми као 

и назив а; •чпги^тр^т^ о-слерг/пшгог русово т^оиа; 
2) фи)),?; предуге! л из које се пренос врши кло 

и назив ?'дминистр&м г.т:-о-енер агини: ог руководиоца; 
3) назначење делова основних средстава као и 

њихову вредност; 
4) талог да се спг>°г'_ ЛЕ стчис ПСН-ЈСНИХ срсдстз1-

ва која се преносе као и да се спроведе упис оиих 
средстава; 

5) налог о пгплатггсгт.г или -Светатпости пре-
носе; 

6) располагања о пасиви која се преноси гаје шо 
е 1 делом основних средстава. 

Поред тога. решене о преносу делова основних 
средстава категорија а) и г) садржаће одредбе и о 
условима преноса ових средстава. 

Члан 13 
Против решења' о преносу делова основних сред-

става предузећа могу изјавити жалбу, и то: против 
решења >здминистратишо-опер»гтивног руководиоца 
(генералне и главне дирекције, дирекције, управе) 
надлежном министру, претоеднику комитета' односно 
извршном одбору, а против решења о преносу -де-
ло за« основних средстава, које -је донео министар, 
претседник комитета или извршни!1 одбор, Влади 
.ФНРЈ односно влади народне републике. 

Члан 14 
Привредна предузећа могу склопити уговор, о 

•преносу помоћних средстава и тр&нопортаиж сред-
става на друга привредна предузећа, уколико тиме' 
в:е мешају план, највише до оне вредности делову 
основних средстава коју му дозволи њергов админи-
стративно-оперативни руководилац у правилима пре* 
ду зе ћа. Друга ограничења у погледу преноса« одао1-
оно забрине сваког преноса морају 6?ди назначена; 
у правилима! предузећа. 

Лд мини стр ативно -о п ер ативни руководи? тац прили-
ком даи ања дозволе не моме прећи највиши износ 
вредности основних с р е д с т в а уколико му је овај 
одређен у смислу чл. 10 ст. 3 ове уредбе. 

III. — ПРијављквање и Р Е Г И С Т Р А Ц И Ј А преноса 

Члан 15 
Директор предузећа ч»гја се -основна средства 

преносе као и директор предузећа на које се врши 
пренос постројења КОЈО, служе ОСНОВНОЈ делатности 
предузећа дужни су да* пријаве надлежној планској 
комисији пренос одређених делов,а основних сред-
става, и то у року од 8 дена по пријему решења о 
преносу. 

Савезна »пдс пек а комисија прописаће но месж да-
ту ру постројења ЧИЈИ се пренос има обавезно при-
к а з и в а т и . 

'Поред при јате и з е т . 1 свог члана, директор«! 
предузећа дужггч еу да пријаве пренос делова ос-
новних средстава' ради регистрације у смислу чл. 16 
Оси сен ог закона, о државним привредним предузе-
ћима. Ов)* промене у основним ср е дс тс им а мораву се 
пријавити у року од 15 дена сд дена извршеног пре-
носа. 

IV. — Остале одредбе 

Член 16 
Принос го моћних средстава, тргнел ср ш и х сред-

е7 гл лада и зеуљишга државних привредних пре-
у з е ћ а могу ОЈ пз,врт ли »V па доксана надлештва1 и 
устсг по преносима ове уредбе. 

Пренос постројења кОј>а служе основној делатнос-
ти предузећа може се извршити по прописима ове 
уредбе и на. оне д р ж е ш е установе којима еу сва 
сродства неопходна за обављање њиховог псстовпња. 

17 
Д : ' л *- »л* основни IX с р е д с в а к>ј;и ое расходу ју, 

збо,- застарености, и с т р о ш е , сти е л е спо немогућно-
еIи употребе см>атрацу се гп .^цнгпим средствима 
предузећа. 

Прописе о расходоп^ИЈЈ' д м о т основних сред-
става доноси надлежни мн; « стар односио претседник 
комитета у сагласности са Претседником Привредног 
савета Кладе ФНРЈ, односно «пр е гсе динком владе 
нар одн е републике. 

Прописе •> оасходо-аи^у делова основних сред-
става предузећа локалног значаја доноси извршен 
одбор У сагласности са претседником вл'аде народне 
републике. 

Члан 18 
Землзишта и зграде И Ј Д управ ТРЕЊЕМ државних 

привредних предузећа које не служе непосредно по-
требама предузећа или за становање радника ИЈ слу-
жбеника предузећа, предаће се на управљање мес-
ним односно градским народним одборима »а1 чијој 
% територији налазе. 

Решење о го^е да че ће министар односно прет-
седник комитета под чијим се руководство!! налажи 
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предузеће у року од 30 дана од даш ступања на 
снагу сиве уредбе. 

V. — Завршне одредбе 

Чла1Н 19 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе донеће 

Претседник Савезне планске комисии. 

Члан 20 
Ова уредба ступа на дату дшом објављиван^ у 

„Службеном листу Федер ат иш е Народне Републике 
Југослав« је". 

8 јула 1948 године 
Београд 

Претседник Владе ФНРЈ 
и Министар народне одбране. 

Маршал Југ осл авије 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседник 
Савезне планске комисије, 

Борис Кидрич, с. р. 

480. 
На основу члана 5 став 2 Уредбе о платама рад-

ника и ученика у грађевинарству, у сагласности са 
Министром рада ФНРЈ, пропитујем 

П Р А В И Л Н И К 
О РАСПОРЕДУ ПОСЛОВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У 

ГРУПЕ 

Члан 1 
Послови у грађевинарству, -прет стручној спре-

ми, способности потребној за њихово обављање, те-
жини, условима и одговорности, раепоређују се У 
смислу члана 5 став 2 Уредбе о платама радника и 
ученика у грађевинарству на следећи начин: 

1) Пренос материјала на градилишту 
III група 

Прост стални ручки пренос опаке, тр епа, ломље-
ног камена, тераса не хартије, трске, камене коцке, 
бетонског жељеза, ексера у сандуцима, воде у судо-
вима за потребе грађења; дасака, греда, летава и ос-
тале дрвене грађе до 6 м дужине, паркета у везама, 
асфалтних погача, жице у котур овима и сл. 

Стални пренос трзгачем (са утов ар ом и аетова-
ром) опеке, црепа, камена, шљунка, туцаника, бетон-
ске масе у кашастом стању и разних малтера. Стални 
ручни превоз колицима, јадан ер им а или Бајонетима 
(са уговором и истозаром) песка, шљунка, туцаника, 
грађевинског шута, бетонске масе, малтера, опеке, 
црепа, камена, гашеног креча, блата, ексера у санду-
цима и сл. 

Утовар у кола или камионе горе наведеног мате-
ријала слагањем или збацивањем и истовар скида-
њем или изручивање^. 

IV -група 
Прост стални ручни пренос цемента, глоса у вре-

ћама, готове везане арматуре, дрвене грађе преко 6 
м дужине, рагастооа, прозорских кутија, гвоздених 
носача, мермерних табли већих површина, тесаног ка1 

мен® и сл. Стални ручни пренос трагањем (са утова-
рен и истоваром) цемента, гипка у расутом стању 

-или у врећама, негашеног креча, канализациони*, бе-
тонских, гвоздених и глинених цеви и делова, сало-
нит плоча, прађесзинске столарије, тесаног (дотераног) 
камена, керамичких плочица, сталсла за прозоре у сан-
дуцима, бензина у бурадима и сл. 

Утовар наведеног материјала у кола или камионе 
слагањем или нзбацивањем и истовар скидањем или 
изручивањем 

V група 
Пренос материјала који изискује нар очиту паж-

њу или је врло незгодан з»а ношење, као велики сан-
дуци стакла, експлозив и сл., или гломазног матери-
јала као на пр. пренос делова машина, металних кон-
струкција и сл. 

Утовар у кола и камионе и истовар наведеног 
материјала. 

2) Земљани послови 
I група 

Ношење воде за пиће, преношење алата и других 
лаких предмета у вези са извршењем земљаних радо-
ва. Чишћење а*лата, терена и просторија. 

II група 
Помоћне услуге као преношење и додавање ла-

ког алата-. Повремени пренос грађевинског материја-
ла. Праћање ваљка пгп ваљању са ситнијим услу-
гама. 

РИ група 
Ручно откопавање у широким откупима у зем-

љишту I, II и Ш категорија са товарењем у колица, 
виолете или кола. Руччо откопавање за темеље об-
јеката ка дубини до 2 м у земљишту I, II и III кате-
горије; на Д У Б И Н И преко 2 ЈЏЗ 4 м у земл>ишту I кате-
горије. Израда о д в о ј и х јанкова поред готовог пле-
нума пута у земљишту I и П категорије. Откопавање 
за израду канала за мелиорацију земљишта на дуби-
ни ло 1 м у земљишту I, II и 111 категорије, Уто вари-
ва ње откопане земље или камена у ручка, колица; ва-
гонете ил* кола. Истовар откопане земље или каме-
на. Транспорт откопана материјала ручним колици-
ма, Бајонетима или колима оа коњском еа пр егом. Ру-
чно -набијање насипа, ручно набијање насипа иза об-
јеката и затрпавање ровова земљом. Разастирање пе-
ска и шљунка на припремљеном плануму. Грубо 
планирање у материјалу 1 до IV категорије. Ручно 
откопавање и разастирање хумуса. Засејавање ко-
сина. нагиба, усека, насипа или материјалних рово-
ва травом, засађивања врбом или багремом. Ручно 
црпљење воде кофама. Набијање коља за поллет. 
Ручна сондажа до 12 м дубине, ручно пумпање воде. 
Фигурисање материјала. Стални пренос грађевин-
ског и откопано^ материјала. Ручао обарање дрве-
та пречника до 20 см. 

IV група 
Ручно откопавање у широким от коп им а у земљи-

шту IV категорије. Ручно откопавање земљишта за 
темеље објеката на дубини од 2 до 6 м у земљишту 
II иШ категорије, а ега дубини од 4 до 6 м у земљи-
шту I категорије. Припремање постељице з,д одбран" 
бени насип у земљишту I II категорије«. Ручно от-
копавање земљишта за ровове и темеље ширине ма-
ње од 1 м, на дубини до 6 м у земљишту I II и III 
категорије, н ј дубини од 6 до 8 м у земљишту I ка-
тегорије. Израда одводних јанкова -поред готовог 
планум-^ пута У земљишту Ш и IV категорије. Отко-
павање еа израду канала за мелиорација земљишта 
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»а дубиш* до 4 м у земљишту I до IV категорије. 
Фино планирање грубо планираме површине. Скида-
ње бусена, Обар'ање дрвета пречника од 20 до 7Ѕ си 
са кресањем грана; сечење густог шибља, прек« и ше-
вара; ручно чупање <и вађење корена дрвета, чупање 
кор ема посеченог шибља и остављање ка страну у 
голтала ма. Рад у води до 50 см дубине. Израда поп-
лета. 

V група 
Ручно откопавање и "помоћ при минирању у ши-

роким о т о ц и м а у земљишту VI и VII категорије. 
'Ручно откопавање земљишта за темеље објеката на 
дубини до 6 м у земљишту IV категорије, и на дуби-
ни од 6 до 8 м у земљишту I до III категорије При-
премање постељице за одбранбени насип у земљиш-
ту И категорије. Ружино откопавање земљишта за ро-
вове и темеље ширине мање од 1 м ка дубини до б м 
у земљишту IV хисторије , на дубини о д 2 до 4 м У 
земљишту V категорије на дубини сд 6 до б м у зем-
љишту II и III категорије. Откопавање за израду ка-
нала за мел и ора ци;,у земљишта на дубини од 2 до 4 
м у 'земљишту IV категорије, на дубини до б м у зем-
љишту I. II и Ш категорије. Резултирање ровова У 
земљишту са слабијим притиском до 4 м дубине, са 
јачим притиском до 2 м дубине. Отстранување разу-
перача код слабијег притиска до 4 м дубине, код ја-
чег притиска до 2 м дубине. Полагање бусена пљош-

У тинице, степенасто или нчсатице. Профилисан^ коси-
на, усека и (насипа. 

VI груица 
Минирање у широким општима у земљишту V, 

VI и VII категорије. Ручно откопавање земљишта за 
темеље објеката иа дубини до 4 м у земљишту V, VI 
ет VII -категорије, на дубини од 4 до 6 м у земљишту 
V категорије, на дубини од б до 8 м у земљишту 
IV категорије. Минирање земљишта за ровове и те-
меље ширине мање од 1 м, на дубини до 4 м у зем-
љишту V, VI « VII категорије на дубини од 4 до 6 
м у земљишту V категорије, на дубини од 6 до 8 м 
у земљишту IV категорије. Откопавање за израду 
канала за мелиорацију земљишта на дубини од 4 до 
6 м у земљишту IV категорије. Разупирање ровова 
у земљишту са* слабијим притиском на дубини од 4 
до б м и у земљишту са јачим притиском на дубини 
од 2 до 4 м. Отстраљирсње разупирача код земљишта 
слабијег притиска на дубини од 4 до 6 м, а код ја-
чег притиска на« дубини оа 2 до 4 м. Рад у стени са 
компоесорним револверима. 

Ложење и помоћ тЈр«,? руковању (подаази&ање) 
парног и моторног ваљка. 

VII група 

Ручз:о откопавања '(минирање) земљишта за те-
меље објеката1 на дубини од 4 до б м у земљишту VI 
и VII категорије, ио дубини од 6 до 8 м у земљишту 
V VI |и VII кате-горијс. Рум ло откопавање (минирање) 
земљишта за робове и темеље ширите мање од 1 м 
на дуо* ни ол 4 до Ѕ м V земљишту VI и VII катего-
рије, на дубини од 6 до 8 м у земљишту V категорије 
Р а з д и р а њ е рс, е ов а у земљишту оа- слабијим прити-
ском на д у б и ш од 6 до 8 м и у земљишту са јачим 
притискам нз дубини од 4 до 6 м. Отстранување ра-
зупирана код слабијег притиска «'а< дубину од 6 до 8 
м, а код Јачег притиска на дубини од 4 до 6 м. 

Ковачки посао; стручно оштрење алата; дрводељ-
и н посао. 

Руковање и мањ.е оправке <н-а тракторима, булдо-
жер" -^ , а м п е р и м а , рад са ј ежев им а и вибр&торим^ 
под надзором радника кој« обавља послове више 
трут е. 

УШ групи 
Разу,парање ровова и" отстранување разупирача 

у материјалу са јачим притиском т дубиш* од 6 д о 
8 м. Паљење дои^а. 

Самостално руковање грађевинским М1а.шислама, 
са по ипу ним познавањем рада машина; вршење <№ 
равака мешина, замењивање резервних д е л ш а и р>е!* 
гу ли сање погода, сем генералне опраше. 

IX групо 
Вршење генералне оправке свих врста грађевина 

ских машина. 

3) Послови на фундирању са шиповима и 
превојима 

I груша 

Ношење воде за, пиће и слични врло прости лаки 
и неодговорни послови. 

II т р у т 
Чишћење дрвене грађе, вађење « исправљање ек-

сера- на прадетлишним с т в ар иш тим а. 

IV група 
Премештање материјала у »руту радног места. 

Помагање при ручном побијању дрвених шипова и 
прибоја ручним маљем као три ручном побијању 
дрвених шипова и превоја полугом. Помагање при 
слагању разног демонтира«со* материјала. 

V груша 
Помагање при резању и зашила«ању дрвених 

шипова са- уклањањем неравнина и са дубинском об-
радом шиша; при намештању шитова и -пребија за) 
побијање по1д руководством тесара који обавља пос-
лова више групе; при скидању оплате са »армирано-
бетшских шипова и тали и; иш и побијању шипова и 
пр<ебоЈа са ручком макаром на чекрк, експлос&ш&м: 
или парним м-зљем и при вађењу шиш®«« хидраулич-
ним дизалицама. 

VI група 
Самостални рад на резању, обради и зашиљавању 

шипова, на окивању шипо1,а папучом од кованог, 
гвожђа,' на ложењу парне м-акгре за побијање, ши-
пова и' пробоја, на резању, обради и зашила®ању. 
дрвеног преооја, на окивању талин гвозденом папу-
чом и на по«СиЈању дрвених шипова и пребоја руч-
ним маљем, 

VII група 

Самостални рад на зитесизању главе шина и по-
стављању гвозденог обруча, па подрезивању шипова 
по гавршеекш побијању, на изради чепова на шипо-
вима1, на намештању заштитних к а т ка главу -ар ми-
ранобетонских шипова, на изради пера и жљеба код 
дрвеног прибоја, на подрезив^њу талин после поби-
јања и ка вађењу дрвених шипова и пребоја на суву 
а води. 

УШ група 
Самостални рад на побијању и вађењу дрвених, 

металних и армирадообетонских шишш.а са ручном м>аи 
наром; мађаром на потезање и на чекрк, са експло-
з и в о м и парним ш љ е м . Завиривање врхова армату-
ре код армиранебе т<он еких шипова. 
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IX група 
Самостално управљање свим парним мак ар ама 

ири побијању и вађењу дрвених армиранобетонских 
и гвоздених шипова. Опрема назначеног уређаја и 
генерална оправка парних макара. Монтажа, преме-
штање и демонтажа парних макара. 

4) Зидарски послови 
I група 

Ношење воде за-пиће. Чишћење просторија на 
зградама и слично. 

II група 
Повремени ручни пренос грађевинског материја-

ла. Чишћење опека од малтера и слагање опека. По-
слови на помоћним услугама сем постављања скела. 

III група 
Стални ру чи и тр ш о е грађевинског материјала 

(опеке^малтера, бетонског гвожђа, и слично). Додава-
ње опеке или камена (стално) код зидања у групи, 

IV група 
Рушење тир е градни х зидова од 1/2 и 1/4 опеке. 

Рушење зидова и стубова јачине од једне или више 
опека. Рушење андов® од ломљеног камена. Пробија-
ње отвора за врата и прозоре у свим зидовима. Оби-
јање малтера са зида од опеке и чишћење спојница. 
Гашење креча и ручно справљање кречних, п р о д а -
них и ц»еме.нтних малтера, као и справљање блата, 

Ручно справљање специ јалних малтера (теранове, 
терабоне и слично) 

V група 
Полагање блата на тавану. Рушење армиранобе-

тоеских ребрастих таваница. Дубље ње (штемов'ање) 
лежишта пресека 15/15 см за бетонску плочу. Дубље -
ње зида за димњаке. Дубљене зида за вентилационо 
канале. Дубљење зида од опеке у кречном малтеру 
ва полагање цеви за електричну инсталацију, цен-
трално грејање, канализацију и водовод. Дубље ње 
•зида од камена « бетона за полагање цеви. Вађење 
рагастова из зида, као и вађење прозора из вида и 
слично. 

VI група 
Зидање темеља опеком и каменолт под руковод-

ИТЕ ом радника К О Ј И обавља гЈослове више групе. Гру-
бо малтерисање површина у једном слоју. Де р-со воњ е 
зидова од опека и ломљеног камена. Полагање и 
узиђивање бетонских и гвоздених оквира за по-
клопце код ж а н а (шахтов!а) 

VII група 
Зидању стипа'темеља опеком-и каменом. Зидање 

подрума, приземља и свих спратова. Зидање каллозн-
ских (забавних) зидова. Зидање прав оу га ових стуба-
ца. Зидање пуних и опада у зидовима фасада. Зидање 
сегментних и равних лукова. Зидање п р е р а д н и х ри-
доаа> од пода опеке и н^оатично. Зидање ади испу-
њавање дрвеног скелета код зидова иг* „«»а1нт"-бон-
'дру«. Зидање и з о л а ц и о н а зидова. Зидање оман«-
силаза (ша/хтовв).-Зидање п о ж а р н а зидова над кро-
вом. Израда подова од опеке. Зидање зидова са Је-
№ ш и двд лица у камену. Зидање са два лица и 
ли&ѕжѕадм слојевима. Малтерисање .плафона преко 
трске. Малтерисање равних бетонских површине. 

Малтерисање бетонских .плоча ојачаних ребрима, и 
ситно ребрастих таваница. Глатко малтерисање пла-
фона преко „рабин" костура и са додатком гипса. 
Глатко малтерисање зидова и стубова кречним, про-
дуженим или цементним малтером. Набацивање мал-
тера иа „рзбиц" плетиво код преградних зидова. 
Фугов<ање зидова од опеке и камена. Зазиђивање 
жљебови. Узиђивање бетонских и гвоздених Брата-
нац^ за димњаке. Зазиђивањг и унутрашње малте-
рисање канала за димњаке и вентилациЈе. Узиђивање 
лимених прстенова (штуцча) за димњаке. Хоризон-
тална и вертикална изолација. Зазиђивгње и уну-
трашње малтерисање канала за димњаке и вентила-
цијо. 

VIII група 
Зидање атике. Зидање вишгугаоних стубаца. 

З и д а ћ е димњака Зидање венаца, Зидање слободних 
прав оу-г а оних стубаца који се неће мал г лете ат и. 
Зидање плитких сводова. Малтерисање п о р т и н а 
цементним малтером са грађењем Прскање фасада 
еI мање или више украса и испадима!, Фуговање 
фасадних зидова специјалне израде. Израда „рабиц" 
костура за прегрздне зидове, Израда чрабиц" ко-
стура за плафоне. Покривање „раб-гц" плет ивом 
дрвених греда твоздених иосачз и жлебова у зидо-
вима. Рабицмрање греда. Постављање и узиђивање 
слободно висећих и належућих степена. Намештање, 
учв|ршћив!2ње и узиђивање дрвених, гвоздених и 
бетонских оквира прозора и врата. Подухватање 
зидова оа подзигђивањем. Малтерисање са додатком 
п п т и глачање завршног -слоја филцом. 

IX група 
Зидање фасадних зидова од специјалне опеке 

(Рохба<у) код којих се лице неће малтерисан Зи-
дање зидова криволиниског облика од нарочито 
обрађених теозмика. Зидање крстастич, шиља стих, 
ма пастирских, лоптаетих и косих сводова Зидање 
опеком и каменом спољних зидова са сложеним 
украсима (орнамснтима). Зидање високих твориичких 
димњака до висине од 30 м, фабричких ложишта и 
пећи. 

5) Бетонски послови 
И група 

Помоћне услуге: намештање дасака (масница) на 
земљи з-а превоз бетона колицима, поливање бетона и 
слично. 

III група 
Премештање отвореног левка Р>чни пренос ма-

теријала за бетон: цемента, воде, шљунка и сл, Ручни 
пренос бетона. Превоз бетона ручним колицима, јаи-а-
нерим.а и вагоне!има. Сејање песка, шљунка камене 
ситне же* и слично 

IV групи 
Пренос цемента. Ручно справљање (мешање) бе-

тона. Пуњење бетонске мешалице шљунком, песком и 
цементом 

V .гр у ш 
Бетонирање темеља без проширења у ископаном 

земљишту. Бетонирање темеља у ископаном земљиш-
ту или оплати са додатком 25% ломљеног камене. 
Бетонирање темеља са проширењем (стопом) у иско-
шаном земљишту или (оплати. Бетонирање о с и љ е н и х 
темеља' оа ил« без проширење. Израда бетонских 
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осамљеним темеља за машине и друге предмете у ис-
копаном земл>и»шту или оплати. Бетонирање зидова 
између оплата и између оплате и земљишта или 
две оплата. Бетонирање стубова између оплата. 
Израда поклопних плоча од набијеног бетона за 
канале. Дозирање матери ја ла код машинског справ-
љања бетона, (додавање шљунка, песка-, цемента и 
воде). Машинско уграђивање бетона (рад код п>ер-
вибратора). Набијање бетона маљевима. 

V Јр уп* 
П о с л о в и н а м а ш и н а м а 

Помоћ на одржавању машине, мања подмахива-
ња- машине. 

ј VI група 
Израда бетонских к анален их зидова. »Бетонирање 

«рм«и|р ам обе тон ек и х темеља са .проширењем (стопом) 
у ископаном земљишту или оплати. Бетонирање ар-
мира« об е тонских осамљених темеља. Бетонирање Ра-
вних и кружних а р миран обе т о неких зидова између 
оплата. Бетонирање сводова (лукова) између оплата, 
распона до 5 м. Бетонирање арм ир аноб етоес к и х сту-
бова између оплата, Бетонирање посебних ермираних 
плоча за канале Бетонирање армиранобетонских 
надарозорн,ика или надвратника са израдом допада 
и удубљења. Израда и збивање бетонских зидова са 
учвршћеним вибраторима на електрични погон и 
первибраторима оа ко мерсимов а 1н.им ваздухом. По-
правка оплате, отварање обилате према потреби и 
поновно затварање; прављење отвореног левка. 

1 VI група 

П о с л о в и н а м а ш и н а м а 
Руковање са простијим машинама«, пуштање про-

стијих машина у рад и заустављан^ магшња РОД по-
временим надзором радника који обашка послове ви-
ше групе. 

VII група 
Бетонирање подлоге подова у једном или два 

слоја са п остављањем оплате за дил атаци он е опојни-
це. Бетонирање једно ставки х армираних темељних 
плоча испод зарада или других објеката. Бетонира-
ње двоструко армираних тем-ел>н'их плоча. Бетонира-
ње једнострук© армираних плоча ојачаних ребрима 
и ребрима са двоструком арматуром, плоча са густим 
ребрима, плоча преко „Хербст" и сличних већ изра-
ђених носача и плоча армираних крутом арматуром. 
Бетонирање армираних плочасти* сводова. Бетони-
рање армиранобетонских серклажа између оплата. 
Бетонирање једнострук и двоструко армираних но-
сача, затега и сличних хоризонталних или слабо 
нагнутих коиструктивних делова. Бетонирање ар ми-
ртан об е тонских рамова (оквира) оа- правим или* косим 
(лучним) пречагама (надвојима). Израда подлоге од 
армираног бетона*. Израда армираних подова. Израда 
степеница ол армираног бетона са једновременом 
израдом кошуљице. Израда и збивање зидова пло-
частим еибрзторима; израда и з б и ј т е первибрато-
ром армираних плоча ојачаних ребрима. 

.Израда прозора од ливеног бетона. Бетонирање 
сводова (лукова) између оплата распона .преко 5 м. 
Израда ивичњака од бетона са малтернсањем видљи-
вих делова цементним малтером. Израда холкелшкла 
Израда димњачмих капа и бетонских поклапача за 
пожарне зидове оа малтерисањем видљивих површи-
на цементним малтером Бетонирање темеља (посто-
ља) за машине са израдом анксрних веза, бетонира-
ње темеља за п^рне машине, парне турбине и генера-

торе заглађивањем површина бетона великом глача-
ли1цом. Руководећи рад код уЈграђивањ'а бетона. 

VII група 

П о с л о в и н а м а ш и н а м а 
Руковање и одржавање сложенијих машина! ^џ 

вршењем малих странака под надзором радника К О Ј « 
обавља послове више групе. 

УШ група 
Бетонирање зидова са дуплом арматуром: резер-

воара, купола и цистерни. Израда кошуљице од це-
ментног малтера. Израда прозора од луксфер стакла 
Бетонирање ар,м ир а н об е т он ек и х шитова. 

VIII група 

П о с л о в и н а м а ш и н а м а » 
Самостално руковање, чишћење и под мазива ње 

грађевинских машина справљање ИЈ измена резерв-
них делова (сем генералне оправке машина). Позна-
вање рада погонских мотора (механичаре^ струке). 

IX група 
Израда фабричких армиранкзбетоиских димњака 

помоћу покретне оплате. Бетонирање љуеака (шкољ-
шЧлучних преграда) дебљине 5 до 6 см. Унутрашње 
малтерисање и глетовање резервоара за воду. Бето-
нирање стубова за далеководе висине преко^ 12 м 
ливене на лицу места у вертииалном положају. 

6) Савијање и армирање гвожђа 
II група 

Чишћења арматуре, докос алата и повремени 
докос материјала. 

III групна 
Пренос арматуре-гвожђа. 

IV група 
Помоћ око припреме алата и радног места, сто-

лова (тезги) за исправљање и савијање гвожђа«. 
Уређај материјала у реону градилишта. Пренос са-
вијене арматуре правог, кривог или савијеног гво-
жђа. Помагање код исправљања сечења, савијања 
и сортирања гвожђа као и други слични радови. 

V група 
Сечење, исправљање, савијање и сортирање ар-

матуре под руководством радника који обавља по-
слове више Ј^рупе (који му даје мере, шаблоне итд.). 
Помагање на монтажи и везивању арматуре. 

VI група 
Самостално савијање гвожђа, сечење, савијање ив 

полагање арматуре простијих ^опструкција. 

VII група 
Савијање, монтажа и везивање арматуре средње 

сложености и руковање пословима из ниж&гх груша. 

VIII група 
Савијање, монтажа и везивање компликованих 

конструкција' и сл. (рамшских конструкција, мостов-
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них конструкција). Полагање * арматуре на лучним 
(Сводастим} мостовима велике висине и великог ра-
спона'. I 

7) Тесарски послови на зградама 
I групна 

Ношење воде за п»и'ће и друг« ситне и неодго-
ворно помоћне услуге. 

II груша 
Чишћење дрвене грађе и вађење и исправљање 

ексера на градилишним стовгриштима. 

IV група 
Премештање грађевинског материјала у кругу 

радног места, помоћ код генерисања, помоћ код 
скидања оплата. 

V група 
Самостално вршење следећих послова: скидање 

разних оплата са зидова и стубова д о 4 м висине; 
са темеља плоча, косих плоча, маркиза са касетама 
и серклажа. 

Помоћ на следећим пословима: на изради оплате 
за зидове до 4 м висине, серклаже и ситноребрастих 
таваница са готовим калупима, оплата надпрозорни-
ка и надвратника. Помоћ при скидању оплата са 
купола, разних ^ровова, разних међуспратних и та-
ванских конструкција, разних подова. Помоћ при 
разним опшивањима летвама и даскама као и 'ори 
изради врата и рата-стова, корита за креч и за мал-
тер, трагача и слични послови. 

VI група 

Самостално вршење следећих послова: прики-
вање летава или дасака на п р е р а д н и м зидарима и 
међуспргтним конструкццјам1а. Израда кррита. за 
креч и за малтер као и израда разних трагача. Те-
сање грађе као и уздужно теетерисање. Скидање 
оплата са греда на висини од 4 до 8 м, са балкан-
ских плоча, са завојни^ степеница; са- стубош до 
8 м"висине, са лукова и сводова на висини 4 до 8 м. 

Помоћ на следећим .пословима: на изради опла-
та за зидове висине преко 4 м, за лучне зидове, за 
дор амид аЛме 'темеље; за равне и косе плоче, ^а .гре-
д'е"нк висини до 4м, за стубове праве и 'косе , за .луѕ 
ковеЧЈ' сводове на • висини до 4 м, ' з а кровове 
јадну и 'воде до распона 12 м,- на изради тесте-
расѓќх ' кровова, кошева- за кукуруз и-дрвених рав-
них степеница. ' . « 

VII трупа 

Самостално вршење следећих послова: израда 
оплата равних и једноставних зидова.до 4 м висине, 
равних пуних плоча без вуга на висини до 4 м за 
надирозорнике без зуба и надвратника »а подвлаке^ 
правоугаоног пресека за плоче димњака и покровне 
плоче, израда кроцова ђаопона до 4 м, таванских 
конструкција, свих врста подова«, кошева за куку-
руз. лете ис ање кровова, опшивање кровних испада 
даскама, скидање "оплата' са купова, Израда' тесар-
ских врата, рагастова и дрвених ојграда. 

Помоћ н? следећим пословима: помагање код 
свих Е ЈЈО жениних тесарских послова из виших група. 

V г , 
VIII г р у ш 

Самостално вршење следећих »послова: израда 
Водата за сложене зидове пренео 4 м, ал лучне ви-

дове, за зидове мониер за пирамидални темеље, за 
све плоче рѕвпс и ребрасте сем, наведених у VI] 
групи, за косе плоче, к а р и р а н е ' б а л к о н е , плоче, 
маркизе и венце; израда оил а га' за подвлаке и'Ќреде, 
сем наведених у VII групи; израда свих врста ''сту-
бова. лукова и сводова; израда оплата за једно-
ставне -армиранобетоиске решеткасте конструкције; 
израда (пуних носача од дасака као и једноставни* 
решеткастих (коваше) носача и дасака; израда 'кро-
вова Јев Дх врста1 распона до 16 м, Сем м&нсардних; 
израда бондрука и равних' дрвених степеница. 

IX .1 руна 

.Самостално вршење следећих > послова: израда 
оплата за сложене армирзиобетонске конструкције, 
израда кровних образпих носача степеништа, израда 
завоЈних степеница; израда мансардних кровова, 
кровова без тавана са затегама, компликованих ре-
шеткастих кровова; израда конструкција од ламела 
као и израда тур винских комора. 

8) Фасадерски послови 
III група 

Помоћне услуге: намештање корита примање 
воде и малтера, додавање алата, скупљање малтера 
итд. 

IV група 
Опремање мешавине (у суво) од цемента и ка-

мене ситнежи (млевене »или природно ситне). Спре-
мање терацо, смеел од цемента и, камене ситнежи. 

V грудва 
Помагање при изради фасада од племенитог мал-

тера и вештачког 'камена. * Помагања при изр ада са-
мосталних- „округлим »бетонских „стубова на Фасади. 
Подоага^е .п)ри ..изради, самосталних четворо угаоних 
стубова. .-Чишћење, { садница зд , малтера,! ^ .дављење 
бетонских делова и прање зидова. 

група 
Површинска обрада фасаде,,, од вештачког ка-

мена^ озрњавање .(Штоковање)'зЅ пешчар и кречњак, 
офр&авање (што ков ање) за гранит и сродан -камен. 
Набацивање малтера' између вођица (платла) са из-
равња&ањем и помагањем код радова виших група.4 

I 1 " л 

} ' , , VII ;гр^па 
, . Површинска обрада фасаде од вештачког ка-

мана бразданле- (шарирањ.еу за пешчар, кречњак, 
прани1? и , сродан камен; окљуца®ање (ликовање) за 
пешчар, кречњак, гранит и сродан камен; буњасто 
обрађив&Јње (босирање) за пешчар, кречњак, гранит 
и продан камедг. Брушење (шлајфовање) вештачког 
камена мермерног . састава . гранита и сродног^,.ка-
мена,. Прање,,површниа^колиер, 'без разлике на врсту 
камена* Израда додоватердца без вдрѕа и са бор-
дуро*! • поред . зидова Полиране вештачког кадеда^ 
Израда подлоге - за - фасаду у племенитом малтеру 
код ' равних површина.. 

УШ т р у ф 
Полирање^вештачког ' камена. Израда фасаде од 

пл еменитог м алтера.1' Изр ад а* самост а лних' ч етвор оу-
гаоних ји округлих стубова на" фасади. Израда' фа-
саде ^од'вештачког камеда: Урезивањс спојница' (ре-* 
жака^сљубшл^а). Израда, подножја о д вештачкој ш# 
мена' код фасада израђених о л ' Д Р У Г О Ј 'материЈаЛ^ 
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Израда кошуљица од вештачког камена код степе-
ница. Израда подова! у ваду мозаика*. Израда кол-
нела (ужљебина) поред зидова. 

IX група 
Уметничка обрада фасада из слободне руке пре-

ма цртежима и слични послови. 

9) Каменорезачки послови на зградама 
III груп,а 

Помоћне услуге код клесарских послова. 

IV група 
Пренос обрађеног камена. Помагање при машин- • 

ском сечењу .мамена. Помагање при облагању рав-
них подножја готовим плочама дебљине до 15 см. 
Помагање при поплочи ању подова плочама у две 
боје са израдом бордуре. 

V група 
Помагање при облагању лучних подножја гото-

вим плочама дебљине до 15 см. Помагање при обла-
гању подножја поред степена и .подеста. Помагање 
при облагању зидова и стубова: (спољашњих и уну-
трашњих) плочама- дебљине 2 до 5 см. 

VI група 
Израда шлежућих (пуних) степана без профи-

ла. Озрњае^ње (штоков>ање) и пречишћавање (под-
ножја од тврђег сг мекшег гранита, подножја од 
т р ђ е г и мекшег пешчара1, подножја од кречњака, 
степена од гранита1 и од кречњака, подова од гра-
нита и од кречњака, степена! од тврђег и мекшег 
гранита и од кречњака. Машинско глачање мермер-
них и конгломератних плоча., ручно глачање мер-
мерних и конгломератних плоча1, помагање при 
облагању газишта и успона степена" Пло^ма деб-
љине 2 до 4 см. Ич 

VII група 
Буњаста обрада плоча за р а ш а подножју 'Обра-

да шиљком (шпицовање) плоча за) равна подножја. 
Озрњавање плоча за равна подножја. Израда на-
лежућих (пуних) степена са {профилом. И з ј е д а сло-
бодно висећих степена клинастог пресека са! про-
филом* степена аамо одоздо прикле-санга. Облагање 
равних и лучних подножја готовим плочама деб-
љине до 15 см. Облагање унутрашњих зидова пло-
чама дебљине 2 до 5 см. Облагање подножја поред 
Шенгена и подеста. Поплочавање ПОДОБ,А плочама у 
две боје са израдом бордуре. Ручно глачање Гра-
нитних плоча. Глачање облвгх делов® профила од 
мермера и конгломерата. Машинско глачање гранит-
них плоча, и тврдог мермера1. 

1 VIII група 
Израда слободно висећих степена клинастог 

пресека« са профилом, степена одоздо, озрњених и 
уоквирених. Израда профила на равном подножју. 
Облагање стубова (спољашњих и унутрашњих) пло-
чама дебљине 2 до 5 см. Облагање гаришта и успона 
степена плочама дебљине 2 до 5 см. Глачање облих 
делова профила од гранита. 

IX група 
Израда профила на базама стубова и на венцима. 

Израд фигура, капител* и слично. 

10) Покривачки послови на зградама 
III група 

Пренос црепа, природног, и вештачког шкриљца!, 
хартије и осталог материјала за покривање. ГО*. 
М|0'ћне услуге код рада на крововима! са- благим 
кос ин ам а. 

IV група 
Скидање кровне хартије са дрвене и бетонске 

подлоге. Скидање јуте или платна са равних кро-
вова и сводова. Помоћне услуге код рада на кро-
вовима са јачим! ш е и к ама*. Кување смоле. 

V група 
Скидање обичног „бибер" црепа. Скидање жље-

бист (утореног фалцованог) црепа. Скидање ћера-
миде. Помоћна услуге код покривања купола и 
торњева. 

VI група 
Покривање кровова обичним „бибер" црепом са! 

изр&Дфад слеђена, грбана и увала. Покривање оград-
них зидојва- обичним црепом у малтеру. Покривање 
кровова! Дашчицама (шиндром). Покривање кровова! 
кровном хартијом (лепенком). Скидање природног 
шкриљца. 

VII група1 

Покривање димњака (оџака) пресека 40/40 см 
„бибер" црепом'. Покривање кровова жлебљеним 
(утореним-фалцовшим) црепом са израдом »слеђена, 
(грбина и увала Покривање кровова жлебњацим'3 
(ћерамидом) преко летава и преко бетонске подлоге. 
Покривање оградног зида ћерамидом у малтеру. 
Покривање венца ћерамидом. Покривање димњака 
(оџака) пресека1 40/40 ем ћерамидом. Покривање кро-
вова кровном хартијом (лепенком). Скидање -разних 
-азбест-цементних плоча (етернита) и валовитих аз-
бест-це меетних плоча (салонита). 

VIII група 
Покривање кровова природним шкриљцем. Ног 

кривење кровова равним азбест-цементним плочама« 
(етернитом). Покривање равних кровова азбест-
цементним валовитим плочама (салонитом). Покри-
вање равних кровова и сводова јутом или платном 
са хладним или врућим премазаним средствима. 

IX група 
Разна покривања купола; покривање торњева са 

комплексааним преломима. 

11) Скеларски послови на зградама 
I група 

Ношење воде за пиће и друге сличне ситне и 
^ о д г о в о р н е помоћне услуге. 

II група 
Чишћење дрвене грађе и вађење и исправљање 

ексера на гр адил илин им СТОБ гр иштимо. 

IV група 
Премештање материјала за скеле у кругу рад-

ног места. Помагање код толерисања (грађе, пома-
гање код скидања скела. Помагање мод израде 
лаких покретних скела висине 1 до 2 м. 
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V група 
Самостане постављање лаких покретних скела 

висине 1 д р 2 м. Помоћни радови на изради лаких 
непокретних скела, високих плафонских скела ви-
сине да 10 м. лаких фасадних скела висине до 10 м. 
дестедза за .фасадпу скелу, и на изради зидарских 
ногара. 

VI група 
а израда и постављање лаких $епо-
Јисвде до 4 м. Постављање покретни^ 

а® 4 м, плафонсшх к лаких фасадних 
ш 4 к . 
| Џ& изради лакад; р тешких фасадних 

2о Џ, Јна израда скела дрШиду 
ВО & рта? изради неиојкреших скег 

Ѕ е с Ш Г е а фак&де висш& дб 20 м, иб и 
ик скела, 

Скела од 
изради 

УП група 
Самост ади а (израда високих платонских скел^ 

»реине до 12 м, лаких М тешким 'фасадних Ѓке#а ви-
шне Дб 25 м, лаки# непокретних скела Са! преча* 
ђа-ма, од готових лестава за фасаду, зидар-
ских ноѓајза и сличио. 

на изради високих плафоиских скела 
васине до §0 м, лаких и! тешких ф а с а д н а скела' 
^иски^е преко 25 м. скела за дизалицу веѓине До 

УШ група 
Самостална израда високих платонских 

висине до 20 м, израда лакеѓх и тешких фасадних 
скела висину -преко 25 М, .сќеда зџ дизалицу висина 
до 35 м. и висећих скела на ужадима. 

12) Послови на изради скеле гредних н 
засведеиих конструкција 

I група 
Ношење воде за пиће и слични врло прости, 

л,аки и неодговорни послови. 

И група 
Чишћење дрвене грађе, вађење и виспр&вљање 

ексера на градилишним стов ар Нишчима. 

IV група 
Премештале грађе у кругу радног места, сла-

гање грађе при скидању разних скела. 

V група 
Помагање при резању грађе. Помагање при 

монтирању и демонтиран^ скела-: 
а) код којих се оптерећење еа земљишту дае-

носи директно преко вертикалних дрвених стубова 
(штенара) , ТЈ кол којих је цео проктор испод ске-
ле испуњен конструктивним деловима грађе; 

б) код којих се оптерећење на земљиште пре-
носи помоћу простог подупирала или сличних кон-
струкција. 

VI група 
Самрстално резање обележене грађе. Помагање 

тесара ма који обављају послове виших груша пр,и 
монтирању и демолирању скела разних типова, по-
чев од на ј простијих до најсложенијих. 

1 VII група 
Самостална израда и кројење скела из V групе 

под а, на демонтирању скела из V групе под а и б, 
на полагању патоса, ка изради ограда код мостова 
и помагање на пословима из IX групе, 

VIII група 
Самостална израда и кројење скела из V групе 

под б, на скидању на ј сложенијих скела система 
двојног и вишеструко^ подупирала, решеткастог 
лука и слични послови. 

IX група 
Самостална израда и кројење ^ ' сложенијих 

скела разних васина, система двојног и вишеструког 
подупирала, решеткастог лука и слични послови, 

13) Послови на изради дрвених мостова 
и пропуста 

I група 
Ношене воде за пиће и слични врло прости, 

лаки и неодговорни послови. 

II група 
Вађење и исправљање кланфи и ексера на нра-

дилишш<м еѓовариштима. Додавање клан фи, ексера 
& алата тесачима који обављју послове виших група. 

Ш група 
Помагање »при вађењу завртња и клан фи и до-

давање окова на самој конструкцији. 

IV група 
Премештање грађе у кругу радног места, пре-

мазивање скројене грађе карболинеумом и слагање 
грађе при рушењу. 

V група 
Помагање при резању грађе, при монтирању и 

.^монтирању грађе у конструкцији. Премазивање 
уграђене конструкције карболинеумом. 

VI група 
Самостално резање обележене грађе, рушење 

обалних цотпбра и крила на помоћним пословима 
виших група. 

VII група 
Самостални послови на изради «5 кројењу глав-

них носача система просте преде, обалних стубова и 
крила; на полагању патоса; на изради ограде; на 
рушењу средњих јармова, и носећих конструкција 
система просте греде, вешаљке, подупирала, ледо-
брана и других њима сличних конструкција. 

VIII група 
Самостална израда и кројење конструкција као: 

средњих стубова, носећих конструкција система ве-
шалже, подупирала и шима сличних; израда ледо-
фр андо; ругпење решеткастих носача и е ло женик 
греда. 

IX група 
Самостална израда и кројење сложенијих вез$ ј 

као: р е ш е т к а с т а ' носача, сложених ЛРеда, лучним 
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. носача, ѕпирамидалних стубова и порталних »ранова 
свих висина. 

14) Монтажа металних мостова 
а) Монтажа и навлачење металних мостовски 

конструкција 

VI група 

М е г а л с чи- п о с л о в и 
Монтажни послови под надзором радника који 

обавља послове више групе: размештање, намештање 
и стезање завртњима ситних елемената конструкција 
са земље или стабилне скеле испод конструкције 
моста (доле). Намештање и премештање монтажних 
справа, граника, котур ама- и сличног. Рад са ручним 
границама при подизању и премештању мостовских 
конструкција, и други помодни послови при мон-
тажи. Утовар, истовар, пренос и сортирање метала, 
делова и конструкција на градилишним сто® ари шти-
ма при монтажи Намештање допунских завртњева 
пре заливања конструкција. 

Самостални интереси послови: намештање за-
греј апих закивака у рупе; намештање алата; при-
државан^ заштоака приликом заливања са шбором 
држача одговарајућих облика и размера; скидање 
монтажних завртњева са конструкција; загревање 
закив-ака свих димензија на ватри или електрични*! 
апаратима свих система-; ложење и одржавање ватре; 
одређивање температуре загревања з^кивака по 
спољњем изгледу и регулисање брзине загревања у 
зависности од брзине закивање; доставање з а в е ј а -
них закивака закивачу (питеру) или његовом по-
моћнику. 

Самостални рад на бушењу рупа: бушење и 
упуштање (ферзенковање) рупа боррачном оа изме-
штањем и учвршћивањем бургије; раввртабање и 
чишћење рупа на већ склопљеним конструкции ам»а 
(доле) помолу боррачне; оштрење бургија приликом 
рада. 

Самостални послови на исправљању метала: 
исправљање великим чекићем на наковњу меѓата и 
делова металних конструкцији од лимова, пљошТег 
герофилисаног гвожђа; проверување квалитета и 
»справљање од ока и лењир ом. 

VI гр\па 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о о и 
Самостални бојадисарски послови: исписивање и 

бојење слов*, бројева и ознака масним бојом по 
Шаблону; справљање кита; чишћење површина еле-
мената и делова металних конструкција' че лични рд 
четкама; китов ање и минизирање металних конструк-
ција са земље или стабилне скеле испод конструк-
ције моста (доле); бојење масном бојом металних 
ограда код гвоздених мостова и справљање боја. 

VII група 

М е т а л с к и п о с л о в и 
Самостални монтерски послови: намештање и 

стезање завртњима ситних елемената конструкције 
доле; намештање и привремено учвршћи&ање еле-
мената конструкције завртњима, намештање клинова 
(дориева); намештање и премештање простијих 
справа за монтажу (склапање) конструкција; вези-
вање лаких елемената конструкције; увлачење че-
личних ужади у котур аче (гуске); раамотавање че-
личних ужади са котура и намотавање на гран и ке? 
намештање ручних гр аника; учвршћивао, е котур ача 
са увученим челичним ужадима; утовар, истовар, 
Пренос и сортирање метала, делов.* ћ конструкција 

при монтаж&г конструкција на гради лиши ом складу« 
шту; надгледање рада. граниш при подизању и пре-
мештању конструкција. 

Самостални нигерски послови: ручно закиеа&е 
загрејани* закив-ака пречника до 16,5 мм и Извор 
алата и справа за закивање са утврђивањем квали-
тета загревања закивала по спољњем изгледу; заки* 
В'ање закивала дугим пнеу матичним чекићем -Са 
стране фабричне главе ЕРИ закивању са два (пиеуШт 
та'ч)на чекића; помагање ири закив-ању пнеу матичним 
чекићем са монтажних скела и подеста (кошара). 

Самостални електро-аутогено-заваривачки по* 
слови: заваривање хоризонталних шавова, резања 
простих металних конструкција, право и ручно ре-
зање металних шипова и пребола, пр-гво и фазони-
рано резање профилисзног гвожђа свих димензија1. 

Самостални послови на бушењу рупа: бушење 
развртаваље, чишћење и упуштање рупа пнеуматсгч«! 
ним и електричну* машинама ири монтажи са мон-
тажних скела и .подеста (кошара) 

Самостални послови на исправљању метала: 
исправљање метала и делева (лимови, профили) по-
моћу ручних и механизмеаних преса и ваљала;; 
исправљање лешова на ваљцима и дотеривање ивица 
иа наковњу. 

VII група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостални послови на! бојењу: минизирање и 

бојење масним бојама металних конструкција и 
справљање боје; исписивање слободном руком (без 
шаблона) и бојење слова бројева и ознака масном 
бојом. 

VIII група 

М е т а л с к и п о с л о в и 
Самостални моптерети послови: склапање, полин 

зање и намештање металних конструкција при раду, 
са једном механичком справом за дизање, избор 
потребне справе за дизање и провераван*© исправ-
носта намештања и склапања конструкција; вези-
вање тешких елемената ради дизања; пробно 
скитање елемената; намештање и премештање мон-
тажних •електрична гр ат ик а и других справа за ди-
зање; учвршћивзње челичних ужади за котве (лен-
г е р ) ; проверавате делова конструкције по мон-
тажним ознакама (позицијама), надзор над справама 
за време дизана, кочења »и« превлачења важнијих 
гвоздених конструкција; намештање металних мон-
тажних дизалица на колосек; спајање челичних 
ужади. 

Самостални интереси (закивачки) нобелови: ручно 
замирање закивака свих димензија. 

С а м о ст а ли и е л е к ? о о - а V т ог сно - зан ар ив ачки п о е л о-
ви: заваривање различитих тавава у -свим положа-
јима осим платонског; сечење металним ш угљеним 
електрода^* заваривање грађевинског челика обич-
них врста; прецизно резање сложених облик ар учи им 
аутогеним секачем. 

Самостални послови на исправљању металним 
делов1*: исправљање извијених елемената конструк-
ција, у врућем и! хладном стању, без растављања на 
саставне делове. 

IX група 

М е т а л с к и п о с л о в и 
Самостални монтероки послови: склапање, дизање 

и намештање са коначним проверување®« и учврпли-
вање сбих врста Металних конструкција! при »сто-
временом раду са две или вшие механичких справа 
за дизале, избор и размештај потребних справа А 
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алата ради монтаже; намештање лежишних делова; 
(Пробно склапање металних конструкција; поду-
жно и попречно навлачење и намештање »а лежишта 
Гвоздених московских конструкција; склапање ме-
талних пор тали их крапова и других справа СБИХ 
врста »а дизање; премештање монтажних ди-гзалица 
велике носивости и висина без монтаже електроин-
стетација и мотора; контрола пројектованог н.адви-
шења московских конструкција; намештање ручних 
и моторних градина и коту рач а на дизалицама и 
портални^ краковима иа висини; усправљање, преме-
штање у усправљеном положају и спуштање (оба-
рање) справа за дизање: стубова, јарбола "дерик** 
кринова и сличних металних конструкција н!а земљи, 
на скели и у процесу монтирања; дизање и спушта-
ње мостовски конструкција дизалицама свих врста. 

Самостални закивачки послови: закивање а т и -
вака свих »пречника пнеуштичним чекићем, доле и 
на висини са висећих скела, подесна и љуљашки (ко-
шара); закивање иа свим конструкција ма и на разне 
начине замиваш са слободно приљубљеном главом 
разних димензија. 

Самостални електро-аутогено-заваривачки посло-
ви: заваривање свих врста ^ставака различитим 
шавовима и у свим могућим по лаж а јгама; завари-
вање конструкција иа притисак; заваривање делова 
од ливеног гвожђа, специјалних врста челика сг обо-
јених метала, заваривање сложених конструкција 
које се излажу ударцима вибрационог оптерећења. 

б) Израда и Рушење монтажних скела помоћу 
справа за дизање 

II група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Чишћење градилишта, радних места и алата- на 

вемљи. 

IV група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Премештање грађе у кругу радног места. Пре-

мазивање скројене грађе карболен еу мом ЈИ? њено 
слагање при рушењу. 

V група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Придржав ање лакших делова' разних конструк-

ција приликом склапања или обраде на земљи. Пре-
д а в а њ е уграђене дрвене конструкције карболииеу-
Љом. Ппома!гање при резању грађе, при постављању 

, ц скидању (монтирању и демолирању) простијих 
скела. 

VI група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостално резање обележене грађе, шетављање 

одрвешгх стубова и шипова'. Помагање 'при постав-
љању и скидању (монтирању и демолирању) нај-
Иростијих ДО ^ с л о ж е н и ј и х монтажних скела. 

VII група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостална израда и намештање кљешта, кро-

Ѕење и израда обалних стубова и крила, полагање 
ратоса и израда ограде на скелама. Самостална 

израда и Намештање витлова испод чворова при 
монтажи гвоздених мостовоких конструкции ја, исправ-

љање стаза подбијањем клинова (кајловање) за 
навлачење мостовских конструкција при попречном 
премештању истих, намештање прагова на колов оз-
ној табли моста, 

VIII група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостална израда сложенијих и горњих висећих 

скела при склапању металних мостова, мањих др-
вених дизалица (вранова) за склапање делова гвоз-
дених мостарских конструкција. Самостална израда 
горњих стаза за навлачење односно премештање 
гвоздених моравских конструкција; исправљање 
стаза под|бга\јањем клинова (кајловање) пр.и подуж-
ном извлачењу гвоздених МОСТОЕ-СКИХ конструкција; 
израда монтажних скела код којих се оптерећење 
преноси помолу простог подупирала. 

IX група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостално кројење и израда најсложенијих 

монтажних скела, разних висина, система двојног и 
вишеструк ог подупирала, кројење и израда портал-
иих дизалица (крапова) свих висина за склапање 
гвоздених конструкција; контрола пројектованог 
надвишења при постављању металних стаза еа на-
влачење односно премештање гвоздених мостовских 
конструкција са скела на шлепова или лежишта. 

в) Транспортни послови и руковање справама за 
дизање и премештање материјала 

IV група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостални ручни утовар, и истовар грађевинг 

скот материјала, осим металног, из кола, в:агонета, 
аутомобила, приколица и из вагона1 узаног колосека; 
ручни пренос грађе и намештање прилаза (трепка); 
сортирање и слагање дрвене грађе; ручно превртање 
(канто|вање) и котрљање дрвене грађе; пренос тра-
гачем ситног алата, завртњева, закивака и слично. 

V група 

Г р а ђ е в и н с к и п о с л о в и 
Самостално намештање и скидање прилаза 

(трепка) и мостића за утовар и истовар грађевинског 
материјала, осим металног из транслортних сред-
става (вагонета, кола, аутомобила, приколица и 
вагона). 

VI група 

М е т а л с к и п о с л о в и 
Самостално везивање и одвезивање терета те-

жине до 3 тоше; везивање ужади од челика и кудеље 
простим чворовима; ложење и снабдевање парних 
котлова покретних дизалица (кр анев а) свих система, 
у току радне смене. Постављање страва за дизање 
под руководство^ радника који обављају послове 
виших група. 

Помагање при управљању грађевинским дизали-
цама — „дерик" краковима — при дизању и преме-
штању терета; помагање при сортирању и ручном 
слагању делова металних конструкција; помагање 
при намештању и премештању гр аника свих врста 
под руководством радника који обављају послове 
виших група 
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VII група 

М е т а л с к и п о с л о в и 
Самостално управљаше ручним и моторним гра-

ницама са једним бубњем (ваљком) код ових начина 
дизања и премештања материјала; руковање м>ањим 
дрвеним дизалицама, дизалицама типа „дерик" и 
сличним дизалицама снабдевеним границама са. јед-
ним бубњем; одржавање у исправном стању поме-
нутих справа за дизање и премештање материјала и 
вршење мањих хитних опр'авака на поменутим ма-
шинама; испирање (чишћење) парних котлова!. Само-
стални избор потребних справа за премештање те-
рета тежине до 5 тона; намештање гркинка и котве; 
везивање челичних ужади и котурача и намештање 
ваљака; везивање, дизање и премештање материјала« 
тежине до 5 тона, спајање челичних ужади; на разне 
начине; размотава ње и н-амотавање челичних ужади. 
Вршење мањих оправака на котловима и лежишти-
ма под руководством радника који обављају по' 
слове виших група. Помагање при обављању послом 
ва из виших група. 

УШ група 

М е т а л с к и п о с л о в и 

Самостално управљање, преглед и руковање ди-
залицама типа „дерик", мањим дрвеним" дизалицама 
и мостовским пор тали им кра нови ма: дизање и пре-
мештање материјала У хоризонталата правцу по 
утврђеним сигналима, прописима извођења радрва и 
правилима техничких заштитних мера при раду: 
утврђивање границе оптерећења1 и степена исправ-
н о с т горе поменутих дизалица и њихових делов*: 
мање хитне оправке; управљање ручним и моторним, 
границима са два или три бубња (ваљка) код свих 
начина дизања и премештала материјала; преглед 
и одржавање (вршење мањих хитних оправка) по-
менутих справа за дизање и премештање терета раз-
ног облика«, тежине преко >5 тона; подизање делова 
1пзо:зде'ких конструкција гвинтозима и хидраулич-
ним дизалицама; укотвљена (шкеровањеј стубова, 
ј-арблова, „дерик" кракова и сличних справа- за 
дизање терета; намештање и премештање грешка 
на земљи и на скелама доле; намештање (везивање) 
котурача (гусака и сличних) на земљи или на скели 
доле; премештање на земљи „дерик" кранови или 
сличних справа за дизање. Склапање и расклапање 
(монтажа и демонтажа) дизалица и грађевинских ма-
шина ших система л типова под руководства рад-
ника КОЈИ обавља послове IX групе. 

IX група« 

М е т а л с к и п о с л о в и 

Самостално управљање, преглед и руковање по-
кретним дизалицама (краковима) на железиимким 
шинама, гусеничким дизалицама и аутомобилима (но-
сивост преко 3 тоне; дизање и премештање мате-
ријала У свим правцима по' утврђеним сигналима, 
прописима извођења радова и правилима техничких 
заштитних мера; утврђивање граница" оптерећења и 
степена исправност и горе поменутих дизалица; скла-
пање и расклапање (монтажа и демонтажа) дизалица 
и грађевинских машина свих система и типова, вр-
шење генералних оправака. 

15) Зидарски послови на путевима 
I група 

Доношење воде ади пиће, чишћење алата, чи-
шћење градилишта и просторија. 

II група 
Повремени пренос материјала, прикупљање и 

пренос алата ради оштрење или .оправке и разда-
вање истог радницима. 

III група 
Пренос свег грађевинског материјала осим це-

мента, од складишта до места! употребе. 

IV група 
Пренос цемента и израда цементног малтера*, 

* 

V група 
Груба обрада камена за темеље зидова. 

VI група 
' Сечењ-е камених блокова за тесакике без обзира 
на чврстину камена; груба! обрада камена на веће 
мере од предвиђених планом. Зидање ломљеним 
каменом у темељима зидова и стубова. 

VII група. 
Обрада камена на одређене мере по плану без 

нарочите обраде видне површине; зидање ломљеним 
каменом зидова са једним или два лица у цементиом 
•малтеру или усуво; зидање зидова са либажним сло-
јевима. 

VIII група 
Обрада тесаника за сводове; циклопско зидање 

код зидова од ломљеног камена у цем-ентном мал-
теру са једним или дв,а лица; зидање сводова од 
камена у цементном малтеру; облагање зидова лом-
љеним, полутбсаним и тесаним каменсм; зидање зи-
дова полутесаним или тесаним каменом у цементном 
малтеру оа једним или два- лица. 

16) Послови на вађењу камених блокова и 
њихова обрада за зграде и путеве 

I група 
Ношење воде, чишћење и ношење алата. 

II група 
Сабирање и слагање камених отпадака; наси-

пање. спуштање и примање кошара. 

ГП група 
Помоћни рад при сечењу камена бесконачном 

жицом. Ископ површинске земље и неупотребљивог 
матеј?иј|ала крампом и лопатом са одношењем ко-
лицима и вагонетима. Рад на успињачама код спу-
штања- ситног камена величине до 50 см. 

IV група 
Ручно ситњење камена. Утовар и истовар ка-

мена у транспорта средства. Кочење еагонета. Но-
шење камена трагачем и колицима. Руковање опу,-
шталицом. Рад код ручне дизалице горе и доле. 
Слагање ломљеника, туцаника (тученца) и обрађе-
ног камена. 

V група 
Дизаше и- ваљање камених блокова од места 

важења до места обраде и утовара. Помоћни ши 
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нерски послови. Ручно разбијање ломљеног камена. 
Најједноставније груба обрада камена чекићем и 
клином. Помоћни рад код вађења камених блокова; 
помоћни рад при копању камених канала; помоћни 
рад ири цепању камена. Полагање и подбиј ање ко-
лосека, Подмазивање и ложење стројева. Израда 
коцке за путезе. 

VI .група 
Вађење грубог сировог камена. Копање просека 

помоћу клинова еа опаљивање грубих већих бло-
кова камена. Копање камених канала за издвајање 
блокова камена. Цепање камена помоћу тешких 
чекића (маца и -клинова). Једноставнији ручни ми-
невски послови. Сечење камена бесконачним жицом. 
Обрада ивичног камена за путеве. 

VII група 
Груба обрада камених блокова за зграде. Ва-

ђење већих блокова сировог камена. Минерски по-
слови при механичком бушењу. Ручни минерски 
послови егри вађењу скупоценијег каменка 

VIII група 
Вађење грубих већих блокова скупоценијег ка-

мена где је потребна већа пракса, груба обрада 
скупознијих и осетљивијих блокова камена где је 
потребну веће искуство. Паљење мина. Ковачки и 
стројарски послови. 

17) Послови на туцаннчким коловозима 
I група-

Доношење воде за -пиће, чишћење .алата, чи-
шћење градилишта и просторија. 

И група 
Послуживање код в-аљања (цепање дрва, доно-

-шење дрва, угља и воде). Доношење воде и поли-
вање коловоза. Неговање вучне стоке. Прикупљање 
и пренос алата ради оправке или острења и разда-
вање истог радницима на употребу. Повремени пре-
нос разног 'материјала са помоћним услугама код 
Послова више групе. 

Ш група 
Послови на разастирању СЛОЈНОГ материјала 

и утискивање у подлогу метлама или грабуљама. 
Ручна израда сп ој« ог материјала, туцаника шљун-
ка, песка и ризле. Рро се јавање туцаника, ризле, 
шљунка, песка и камене ситнежи. Ископ постељице, 
набијање насипа ручним набиј анима тежине 10 до 
15 кг; грубо планирање ископа или готовог насипа. 
Терање запреге кола при преносу свих врста ма-
теријала, пренос каменог материјала од депонија до 
(места- употребе. Утовар и истовар грађевинског ма-
теријала (дрво, камен, шљунак, песак, гвожђе и сл-). 
.Чишћење запушених одводних канала поред пла-
нула, »аси пао ање, набијање и груб(о планирање 
банкинг поред коловоза. 

IV група 
Фигујрисање ломљеног камена у правилне фи-

гуре са непуном шупљина. Машинско дробљење 
мамена дробилица ма и ручна израда туцаника, 
Јризле ^ и камене ситнежи од тврдог камена. Ручно 
разбијање крупног камена. Финку планирање! пла-
в у ш , постељице « банкина. Откопавање т у ц а т и -
*сог застора код старих коловоза. Раскол звања 
»таре подлога од ломљеног камена. Браздање ста-

рих коловоза (ручно). Разастирање са планирањем 
туцан ичког з а е т ор ј . 

V група 
Обрада (дотеривање) ломљеног камена за под-

логу коловозу. Рушење стене код ниских мајдана 
са каменом мале и средње тврдоће. Ручно ређање, 
збијање, кресање и чишћење камене подлога, 

VI група 
Рушење (давање) стене у разрађеним високим 

мајданима. Помагање при бушењу стена компре-
сориве и при минирању стена. Помагање при ми-
нирању стена. Одржавање, чишћење, подмазивање 
и ложење машина Руковање машинама, парним и 
моторним ваљцима, дробилица ма, пумпама и дизали-
цама под надзором радника који обавља послове 
више групе, без вршења о п р е к а на машинама. 

VII група 
Самостални минер ски послови код машинског и 

ручног бушења мина. Рушење стена са стручни:.! 
избором места за мине и положаја мина Стручно 
руковање експлозивом за минирање. Руковање и 
одржавање машина, парних ' и моторних ваљак а, 
дробилица, дизалица и моторних пумпи са врше-
њем мањих о прасак а под надзором радника КОЈИ 
обавља послова више групе. 

VIII група 
Припремање експлозивното материјала, пуњење 

мина, паљење мина и чишћење експлозивног мате-
ријала из неиспзљених мина. Самостално руковање 
машинама, парним и моторним ваљцима, дробилица-
ма, и дизалицама и потпуна о.пра»зка истих на тере-
ну, без генералне оправке. 

18) Послови на изради камених коловоза 
1 група 

Доношење вода зл пиће, чишћење алата, инвен-
тара, градилишта и просторија. 

III група 
Пренос песка, ломљеног камена, облутака, ситне 

и крупне коцке. Додавање материјала при изради 
свих врсти калдрми. Разастирање песка за подлогу 
калдрме. Поливање водо-м код ваљања калдрме ваљ-
ком Чишћење спојница водом и ваздухом под при-
тиском. Просејавање песка и шљунка. Ручно чишће-
ње спојница код ситне и крупне коцке. Копање и 
груб|з планирање постељице у земљишту I до IV 
категорије. Испуњавање спојница песком. Помоћни 
послови код * ваљања коловоза ваљком. Ручно на-
бијање постељице. 

IV група 
Израда цементног малтера и заливање спој-

ница цементним малтером код ситне и крупне коцке. 
Израда бетонске смесе за ливене бетонске плоче за 
тротоаре, ивичњаке и слично. Фино планирање по-
стељице. Рушење свих зидова, калдрми заливених 
песком. Рушење камених и бетонских ивичњака!. 

V група 
Ручно набијање свих зидова калдрме дрвеним; 

навијачима«. Ротино припремање биггуменске смесе Ц 
заливање спојница бтут&т код ситце и крупне 
коцке. Рушење свих зидова камених калдрму 
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ливених цементним малтером, биту меном као и ути-
снуте коцке у бетон. 

VI група 

Израда камене калдрме од облутака. Израда 
мозаика коцке. Одржавање, чишћење и ложење 
машина. Руковање машинама, парним в? моторним 
ваљцима, др о б л и ц а м а и пумпама' под надзором рад-
ника који обавља послове више групе, без вршења 
оправена1. 

VII група 
Полагање калдрме од ломљеног камена, ситне 

и крупне коцке и мозаика. Полагање камених илви 
бетонских ивичњака одвојено ливених. Обрада каг 

' мена' за ивичњаке. Руковање машинама, парним и 
моторним ваљцима са оправкама истих под надзо-
ром радника који обавља послове више групе. 

Пошочавање ломљеним каменом у цементном 
малтеру. 

VIII група 

Самостално руковање машинама и оправке* ка 
терену. Познавање рада мотора и механичког ноела. 

19) Послови на цементним и екуменским 
коловозима 

! 2 група 
Доношење воде за пиће, чишћење алата, инвен-

тара, градилишта од просторија. 

II трула 
Доношење! воде и поливање бетона. Пр нпр е-

мањ-е горивног материјала (цепање дога, доношење 
угља, дрва, нафте и др.). Чишћење коловоза, чи-
шћење и мазање точкова ваљка при ваљању ко-
ловоза. 

III груда 
Ручни пренос материјала са депонија д о места 

употребе (песка«, шљунка, агрегата!, дрва, угља, воде 
и др.). Стали« пренос грађевинског материјала. Се-
јање песка, ш љ у н к а , ' и просејав-ање материјала из 
ископа. Разастирање шљунка и песка са ручним нбг 
биј ање м овога материјала. 

IV груица. 
Пренос цемента«. Пуњење котлова асфалта ом 

масом, припремање и кување битумена, утовар и 
истовар асфалтне масе и довоз исте колицима, до 
(места уграђивања*. Постављање рубних летава; и пре-
нос шаблона. Додавање материјала! у елеваторе. 
Руч!но ваљање ваљком. Ручна израда бетонске масе. 
Разастирање бетонске масе на коловозу, полагање 
хартије испод бетонских коловоза, премазивање са-
с т а в а к биту минском масом. Рушење асфалтних ко-
ловоза. Планирање банкана и туцаничког коловоза 
у з употребу профила. Сушење мокрих површина. 
Истовар вруће асфалтне масе из (камиона. Разасти-
рање »агрегата при површинској ограде. 

V група 

Рушење бетонских и армирано бетонских коло-
воза. Ручно кување асфалтне масе у отвореним ка-
занима. Набијање асфалтне масе крстастим навија-
чима! и теглама*. Контролно просеје® ање агрегата тѓ 
других састојака о в е мешавине. Руковање и дози-
рање материјала код машинског справљања бетона 

Мерење темпера туре и количина материјала. Испу-* 
њавање и задавање спојница код бетонских коло-
воза. 

VI група 

Уграђивање асфалтне и бетонске масе. Савијања 
и постављање арматуре на спојницама! бетонских: 
коловоза*. Израда завршних ивица и наставака!. По-
магање при руковању машинама плод надзором рад-
ника који обављају послове више групе. ^ | 

VII група 

Ковачки и д р в о д е љ и н послови. Монтирање џ 
скидање вођица за финишер. Глачање бетонских по-
вршина. Израда попречних м подужних спојница н1^ 
бетонском1 коловозу. Стручно оштрење алата. Из-
рада« ивичњака на бетонској подлози. Руковање ма* 
шинама са малим оправкама т д надзором радника* 
који обавља послове више групе. 

VIII група 
Прскање асфалтне масе под притиском. Само-

стално руковање машинама са оправкама! »истих на 
терену. Аутомех-анички послови за обичне машине. 
Разастирање тврдог ливеног асфалта. 

IX група 
[Механичарски послови на компликовамим машни!-' 

вама са генералним оправкама истих. 

20) Послови на регулацији водотока, дрена« 
»сни и мелиорациони послови 

I груга 

Ношење воде за пиће, чишћење просторија. 

II група 
Помоћне услуге, додавање алата и материјалу 

повремене* пренос материјала. 

III група 
Стални пренос грађевинског материјала. Претку* 

пљање и решетење шљунка са фигурисањем. Поли-
вање бетонског камена: водом. Разношење глинени^ 
цеви, фатина , бусена, камена или бетонске масе са 
додавањем у ров. I, 

IV група 
Утовар- шљунка и камена' ог пловни објекат и 

истовар са фигурисањем. Израда фашина, с& прено-
шењем, утов гром и истоваром. ИзЈр ада вр б ових ко-
лача са преношењем, утоваром и истоваром. Израда 
коба. Израда фашинских ра сто рина и плетера. При-
чвршћивање фзшинског застираче. Сечење шибља, 
корова и другог растиња у обраслим каналима. .Ча-
шћење наноса у каналима. 

V група 

Израда бетонског камена. Израда фашинасог, 
застирача са. потапањем. Израда грађевина, о д фа-
т и ш - ш и б а ч а . Израда фашинских тоњача. причвр-
шћквање тоњача шиповима. Камени набацај са оба-
л е и из пловног објекта. Облагање обале каменом. 
Израда решеткастих и лебдећих грађевина. Причвр-
шћивање упоредних греда на шиповима. Израда жи-
чаних тоњача «1 кошара. Израда свих врста дренажа. 
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VI груп* 

Израда, тоњача 'на. .пловном објекту и сплаву. . 
Калдрмисање (гарацање) .ломљеним- или бетонским 
каменом. Израда решеткастих и лебдећих грађевина 
са пловног објекта. Израда тајача код дренаже 

УШ го уп а 
Поплочавање ломљеним каменом са обрадом до-

дирних површима и сполне стране. 

21) Тунелеки послосн 
И група 

Доношење воде за пиће, доношење алата, одно-
шење неисправиог алата и алата КОЈИ треба оштри-
ти; доношење лакшег алата и материјала. Одржава-
ње нужника. Курирска служба у дужим тунелима. 

IV гру,ЈП 

^ ш в а р огколзног материјала у вагонете и ис-
товар грађевинског материјала потребног з а угра-
ђивање. Пренос и дизање грађе и алата за рад са 
дрветом и сав остали рад на припремама за цод-
грађиВдње. Транспорт материјала у тунелу и из ту-
нела др градилишта. Повезивање транспортних сред-
става у возове за транспорт по упутствима д е п о -
нента за транспорт или његовог помоћника. Кочење 
транспортни средстава Увоз грађевинског матери-
јала, утовар и истовар истог. Пренос и износ деко-
вкљског колосека. Додавање свег материјала потре-
бног за дизање. Додавање свег материјала потре-
бног за оплату Одржавање колосека за транспорт. 

V група 
Ископ -у тунелу у чврстом земљишту., ц- земљи-

шту са врло малим притиском (лако подграђивање). 
Самостални рад па ископавању • штроцета и опор аца 
у честом. материјалу,,: Уношење бг преношење под-
гредпИх елемената из горњег' у доњи поткоп. Ди-
зање и помоћ при намештању грађе код подгре ју-
вања. Утовар отконаног материјала на челу поткопа 
за прѕ^зд,,, Убацивање и набијање бетона. 

VI група 
П о м о з и кмерски послови на ископу тунела 

с р е ^ ^ ^ в р ^ т ц ћ е , .без већих п р и т и с а к а , . ^ непотпуним 
оп^Јјив-а^ем, ѓтри прегради) Пробијање' г,орњрг' ОЈ-, 
коца-, дкд , ист}! ,н*1је за правац. Избијање , Ојп<рр а ца" 
подножрог рВјЈда,.^ канала. Прмвгафе, кодм,$бзиђц-
вања операна, Прлпрема подграде, и убацивање по-
јединих простијих елемената подграде. Постављање 
новог дековиљског колосека у тунелу. Рад по упут-
ству на исколу, постављању и скидању преграде, 
у тунелима са кећ«км притисцима. Пуштање машина 
у рад, заустел>ање, подмлзивање4 ложење машина; 
надзор над машином у току рада; руковање .про-
стим машинама под надзором и упутствима радника 
који обавља послове више групе. Помоћно механи-
чаре!^ бушење, 1Подмахивање и. у ч в р ш ћ и в а о ма-
шина, замена длета. Послови црн бушењу минских 
рупа, чишћење и надзор над радом .машина по упут- ' 
сгву радника који обавља послове више групе. 

VII група 
Разрада-некога доњег откопа у чврстом "земљи-

шту и з ^ л д а т у средње чврстоће. Ископ калоте у 
Нетом, земљишту ископ опобаца и подложног 
с^рда у, данком IX ц'6)$резд>ив6& земљишту. Мцнеројги 
радари ^ д ф и д а ф а ц '^етоЦфања тун ел скот профи-
ла. Подграђивање тунела V '^еЛљИшТу средње чвр-

стоће у хоризонталном, косом и вертикалном потко-
пу. Замена и подграђивање-сипача (цЈуглохц) одоздо 
на ' горе у-слабом земљишту. П о д г р а ђ а земљиш-
та у хоризонталним и вертикалних 'потопима (ту-
нели, шахтови, коси поткопа — „гезенк") и поткопи-
ма у слабом земљишту прд руководством и упут-
ствима радника моји обавља послове више групе. 
Браварски послови:' монтирање и 'демонтирање цеви, 
чашћење, подмазиваше и мања поправка бушилице, 
поправка веит ила гора, намештање прикључак Ј на 
цевима за бушење и други једноставнији браварски 
послови под надзором радника који обавља послове • 
виших група. Рад на машинама: мање сложени меха*' 
кичерски послови, руковање и одржавање сложени-
јих машина, мап,е поправке под надзором радника 
КОЈИ обавља послове виших група. Ковачки послови: 
израда кламфи, поправке вагонета, оштрење и ксл^е-
ње алата (крампова, секира, шпицева и сл.). Зидар-
ски послови: Обзиђивање тунела у земљишту средње 
чврстоће, без аги тиска. Обзиђ&еање у материјалу са 
већим притиском под надзором радника који обаВ-' 
ља послове виших група. Тесарски послови: постав-
љање шаблона за опорцс, постављање ремоната у 
материјалу средње чврстоће без притиска као к рад ' 
у земљишту са већим притисцима под надзором рад-
ника који обавља посл—:? пилих група. 

VIII гру«1а 
Послови паљења минз: припрема експлозивна 

средстава Пуњење и надзор нзд пуњењем. Палење 
мика Надзор над електричном експлозивом мре-
жом. Испитивање експло?».<ва и средстава за паљење, 
Обезбеђење електрични^ инсталација пре паљења. 
Евиденција утрошка експлозива и осталог матери-
јала за минирање (фитиљ, Ла гш сл е и др.). Истражи-
вање неиспаљених мина и евиденција резултата па-
љења. Потпуно самосталан рад минера у поткоиу 
за правац у земљишту 1, 2' 3 и 4 категорије и у 
тунелима у слабом маз е-риј^лу са постављање** под-
граде -у -хоризонталним' погонима , вертнкалним и 
косим шахтовчма Откопавање и подграђивање еи>-
пача (шутлоха) -'При- разрађиван^ одоздо н-а више. 
Постављање и скидање сложених подграда. Бушзчки 
механичарски послови: бушење тунела машинама за 
бушење (монтираним на сту>бсц^ма или постољима) 
пуштале Ц з а у с т а в љ а ^ машина- Премештање и по-
стављање- машина, замена делова. Рад на машинама: 
надзор над послом и одржавањем машина у исправ-' 
ном Ј стању.--. Самостална, оправка машина и замена 
делова; Браварски послови: оправка бушилице, 'над-
зор 'над чишћењем И* подм-ззизањем стс тих'. Одржава-
ње к о мир есо рс ки х водова и -вентилационих - цеви У-
исправном стању. Рад са апаратом за заваривање. 
Ковачки послови: к а љ е в е ц оштрење штампова. Ма-
шинско оштрење ^тампова (на лајнер-машини). Зи-
даоски'послови: Обзиђивање *тунела у земљишту са 
већим притисцима: Самостално зидање у калоти, зат-
варање (шераја) калоте, ФЈ гов ање и малтерисање 
калоте и »лорана. 

IX груша 
Минерски "послови: ископ и иодграђизаање у врло 

слабом и кокре ткивом земљишту, дизање лееађе. 
Зидарски- радови: затварање (шер а ја) калоте у завр-
шним прстеношма; зидање калоте у ^р'ло слабом и 
покр'етљивом земљишту. 

22) Послови на изради вештачког мермера 
на зградама 

Ш.ђрупа 
Пренос грађевинског материјала/ 
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IX груша 
М е ш а њ е смесе мермера У р а з д а ј б р ј а м а и одава« 

њ е структуре . Г л а ч а њ е л и к о р с з а ч ^ и х облива' У ве« 
ш т а ч к о м мермеру ; г л а ч а њ е с л о ж е н и ј и х п р о ф и л и С а ш х 
делова . 

23) Гипсарски радови на зградама 
III група 

Пренос материјала .* 

IV гр ула 
П о м а г а њ е при м е ш а њ у м^атерија^а н а сасећи* п р и 

в у ч е њ у шаблона и (постављању г о т о в и х д е л о в а у 
гипсу. 

VI г р у п а 

Н а б а ц и в а њ е основног с л о ј а н а зидове и т а в а н и ц е 
под р у к о в о д с т в о м р а д н и к а к о ј и обавља п о с л о в е ви-
ше групе . 

ГУИ група 

Самостално набаедиш&ње основног слада н а з и д о в е 
и тав ш и це (плафоне) . Г л е т о в а њ е р а в н и х површина! 
н!а зидовима и т к а н и ц а м а ( тиниковање) . л и в е њ е у 
к а л у п и м а л и к о р е з а ; ч т к о б л и в а о д гипса и в е ш т а ч к о г 
камена . 

УЛ! група 

Г л е т о в а њ е о к р у г л и х стубова , таваница , л у к о в а и 
с в и х н е п р а в и л н а п о в р ш и н а . И з в л а ч е њ е венаца*. 'Из-
р а д а углова . П о с т а в љ а њ е ' г о т о в и х д е л о в у у гипсу. 
П о с т а в љ а њ е готових л и к е р е з а - ч ш х р а д о в а . П р а в љ е -
њ е к а л у п а у тутка лу и гипсу з а л и ^ о р е з а ч к е р а д о в е . 
П р е в л а ч е њ е зидова и таваница гипсом д е б љ и н е д о 
б мм, са1 и з р а в њ а њ е м и г л е т о в а њ е м . 

IX група 
И з р а д а модела к а п и т е н а и р а з н и х мотива у ли-

к е р е з а ч ш м р а д о в и м а Пререзив&ње модела1. И з р а д а 
у гипсу и в е ш т а ч к о м м е р м е р у ј а к о п р о ф и л и с а н « 
д е л о в а . 

24) Израда ксилолита 
Ш група 

П р е н о с с п р е м љ е н о г материјална д о места* уграби* 
вањ$1 

IV г р у п а 

С е ј а њ е струготине . Р а с т а к а њ е х л о р -м аги е з и ј у ма 
и! м е ш а њ е смесе ек маги едитом. 

У Ш група 

П о л а г а њ е масе. равнање , с т р у г а њ е и м а з а њ е . 

25) Изолационо-асфалтерски радови у 
зградама 
III гр ума 

П р и м а њ е м а т е р и ј а л а у »суд за пренос . П р е н о с д о 
меСѓа! п р е г а з и в ања. д и з а њ е д о висине р а д а и пренос 

^ и з д а д е д р места п р е м а з и в а њ е П р е н о с и пема* 
г а њ а прм н а м е ш т а њ у ц к р о ј е њ у х а р т и ј е . . 

ГУ група 

К у в а њ е асфалтне мЈасе, у б а ц и в ^ ^ е битумена. Ло-
В!атре, У б а ц и в а њ е ф и л т е р а . М е ш а њ е и сипање 

гу; СУД з а пренос . 

УЛИ г р у п а 

к р о ј е њ е х а р т и ј е , п р е м а з и в а њ е плоча, и затвара-
њ е спо јница ( з а в р ш а в а њ е и з о л а ц и ј е ) . 

26) Керамичко-пећарски радови 
Ш група 

П р е н о с м а т е р и ј а л а д о магацина и о д магацина 
н а г ц ^ д и л и ш т е . 

IV, група 
П о м а г а њ е п р и с а с т а в љ а њ у п е ћ и и о б л а г а њ е ке* 

р а м и ч ш м плочама . 

V лр у п а 

Ч и ш ћ е њ е штедњама' , п е ћ и и р а з н е п о д р ш к е , 

УП група 
П р е з и ђ и в а н © к а љ е в и х пећи са ч е т к а м а . П р е з и -

ђ и в а н ^ каФЅЗДЈХ пећи са о ш т р о с у ш е н и м ивицама 
( ф у г а м а ) . Састав,л^ање ( м о н т и р а њ е ) и п р е н о с пећи! на 
грађевину. 

VIII група 

С а с т а в љ а њ е ( м о н т и р а њ е ) и п р е н о с у магацину . 
З и д а њ е п е ћ и свих в е л и ч и н а с а нутнама . З и д а њ е 
н о р м а л н и х мамића с а нутиам-а. С а с т а в љ а њ е камина 
са н у т н а м а у л е з е н а м а . С а с т а в љ а њ е м а њ и х ш т е д њ а к а . 
О б л а г а њ е зидов1а1 плочама ( ф л и с н а м а ) 16 х 16 см. н а 
в е з у . О б л а г а њ е з и д о в а п л о ч а м а ( ф л и с д а м а ) 1 5 x 1 6 
см. и а ф у г у . О б л а г а њ е з и д о в а у б о ј и о ш т р о брушено-
н а в>езу. О б л а г а њ е з и д о в а са б о р д у р о м , „ек ла јелама ' 
и „ х о л к л е л ш г а " . П о л а г а њ е в о д о в а патосним п л о ч а м а 
н о р м а л н е величине . П р е з и ђ и в а н ^ р а з н и х , камина , 
преаиђии&ање ш т е д њ а к а О б л а г а њ е ш а м о т о м парних 
к о т л о в а . О б л а г а њ е з и д о в а о ш т р о б р у ш е н о на' ф у г у . 
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IX група 
Састављаш? петоугаони каљавих пећи са нут-

ШДО. састављање округлих маљеви* /пећи са кут-
||ама, растављање ошцро бруше,них каљавих пећи без 
Куш**, састављање летоулаоних оштро брушених ка-
к в и х пећи без путни, састављање оштро брушених 
округлих каљевих пећи без нутии, састављање оштро 
брушеним камина!, саставЉ1ање хотелских и кафан-
ских штедњака слободно стојећих, стоних и других 
'(немачких). Облагање таваница плочама величине 
№ х Т 5 см. полагање подова* оа пишкотама кривинама. 
Полагање мозаика величине 1 x 1 см и 2 x 2 ем. Обла-
гање улаза (вестибила) пољима. Облагање округлих 
стубова и друг« специјални послови оа комбинаци-
ја ма. 

27) Паркетарски послови на зградама 
Ш. груда 

Помагање код намештања паркета. Додавање 
разврставање по димензијава и одвајање леве и де-
сне дашчице. 

VI група 
Намештање обичног новог паркета. Покривање 

летава крај зида. Намештање, стругање жицом новог, 
паркета експорт и I класе са мазањем и глачањем. 

УД група 
Намештање и стругање жицом новог паркета II, 

Ш, IV и V класе, са мазањем и глачањем, намештање 
паркета у квадрате и прлвоугаомке. Разне оправке 
«4 преправке свих врста паркета. 

фирнисом. Застаклување металних излога. Уграђи-
З&ње већих огледала у зидове. Намештање шлифо-
ѕаног стакла«. Застаклување и китов ање НИСЦЈЈХ Уа-
стфешница "на зградама. Претресање и китов>ање кро-
во®1а са Нагибом преко 30 степени. 

IX груда 
Застаклување ЈЈ штовање високи^ насто МЈ 

ђа зградама. Застаклување 'по Шаблону 
оловом и ш месингом. 

29) Молерско-бојадисарски послови 
Ш груп|а 

Ситњење и квашење глине, Кување туткала. Му-
ћења креча .и сапуна. Цеђење креч'а» ќ бојб'. Пумпање 
прскалице. Пренос материјала и сл. 

У 1рупа 
Чишћење и глачање (шладфовање) површина. 

Квашење и; стругане старог материјала на обичном 
зиду. Стругање креч"аи Прво кречење. Сапунање. 
П|редгилсав>а!ње. Предбојење. Натапање фирнисом и 
предкитовање површина.' 

VI група 
Бојење лимених кровова и разних ограда. Ква-

шење и стругање боја са гипса »игли глетошвог зида. 
Гипсовање. Завршио кречење. Прскање прскалицом. 
Завршно бојење 

VIII група 
Скидање и намештање старог маркета. Намешта-

ње мозаик паркета и табли комбинованих но нацрту 
и у дијагоналу. Намештање паркета до оквирних да-
сака (бордура и „фризева"), намештање паркета у 
асфалту у свим комбинати ја ма. 

28) Стаклорезачки послови на зградама 
Ш група 

Пренос упакованог материјала, скидање и наме-
штање крила. 

V група 
Распарив ање, пренос и додавање стакла на поду 

до висине 3 м. Справљање кита. Претресање старих 
крила са китом. 

VII група 
Застаклување кровова металне и бетонске кон-

струкције нагиба до 30 степени еа китовањем т и 
»»пливањем пантљиком натопљеном катраном или 
фирнисом. Застаклување металних и бетонских вра-
та«, прозора, преграда и св етл ар ника са китовањем 
са обе стране. Застаклување дрвених излопа. Заста-
клување дрвених прозора и врата са китовањем. 
Уграђивање мањих огледала У зидове. Претресање 
и китов-ање кровова са нагибом до 30 степени. 

УШ груда 
Застаклување кровова металне и бетонске кон-

струкције нагиба преко 30 степени са китомањем, или 
аативашем пантљиком натопљеном катраном или 

УН група 
Шаблонирање од друге мустре надаље, отисак 

шаре ваљком од друге мустре надаље, извлачење 
линија. Танко (превлачење китом. Бојење, емајл ир ање 
у тамним тоновима, бојење металних и дрвених кон-
струкција мостове и сл. бојење металних кровова 
нагиба преко 30 степени 

УШ група 
Израда првог шаблона мустре и првог ваљка. 

Спремање бода. китова., глазура, маса за израду 
„лин кру ста". Израда „линкруста". Прскање ручном 
четком. Имитирање дрвета и камена простим извла-
чењем (једноставнији имитација). Једноставно извла-
чење више линија. Пуно превлачење китом. 'Бојење, 
е м а ј л и р а е и лакирање у светлим тоновима. 

IX група 
Сложеније и боље имитације Дрвета и камева. 

'Молерски радови из , слободне руке (пластика и 
разни! цртежи). 

30) Лимарски радови 
Ш група 

Преношење делова на лицу места. 

УЈ група 
Помагање код послова више групе. Опшивање 

димњака. Покривање балконских ивичњака. Наме-
штање увала (икога). Покривање прозорских »спу-
с т (банкова). Постављање лимених кутија за цвеће. 
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VII груша 
Постављање вентилациони^ цеви. Постављање 

висећих олука и надар одаи* .отвора (баџа). Опши-
вање калканских зидова. Намештање округлих од-
водних цев.ч. 

VIII група 
Опшивање маноардних прозора. Постављање ле-

тећих олука. Покривање кровова лимо-м. Опшив ање 
разних фасадних венаца шамарала и слично. По-
стављање разних динарских украса 1И орнаменти^. 
Опшивање атине. Оправка лимених мр ов ова и рад 

.на висећим лествама. Намештање четвртасте^ од-
водних цеви. Постављање лимених канала за вазду-
шно грејање. 

IX група 
Покривање лимом купола, кубета« и торњева са 

оправком истих. 

31) Браварски послови иа зградама 
IV! група. 

Додавање делови на лицу место и помагање при 
њиховом склапању и постављању (окивању). 

VI група 
Окивање прозора на преклоп. Намештање гвоз-

дених ограда на терасама, намештање .гвоздених -по-
друмских сг таванских врата, намештање гвоздених 
прозора (подрумских), намештање гвоздених и ливе-
них. шалон а и прозора, намештање (фланшовање) 
гвоздених носача на. зградама, намештање гвоздених 
обичних степеница на кровове- намештање обичних 
баштенских ограда«, намештање мањих гвоздених фа-
&№<ских прозора. 

•УН група 
Окивање прозорских крила самица, окиване јед-

но крилних и двокрилних чамових врата. Намештање 
Гвоздених ограда на балконима, намештање гвозде-
них унутрашњих преграда, намештање 'гвоздених 
улазних калија, намештање гвоздених четворокрил-
них врата намештање гвоздених веранди, намешта-
ње гвоздених ролетни (детектив), намештање гвозде-
них конзола за заставе нд-зградама, намештање гвоз-
дених спиралних степеница, намештање челичних 'ро-
летни, намештање гвоздених обичних баштенских 
Вратница, намештање конструкција у ц у г о в и м а и 
каналима, намештање конструкција) за бојлере. 

УШ група 
Окивање двоструких 6ЈЛКО»НСКИХ врата, окивање 

двоструких врата, (крило на крило), окивање дво-
крилних и четворокршк-шх преграда. Намештање 
гвоздених ограда на, степеницама, намештање гвозде-
них ограда за особне дизалице, намештање гвозде-
них ротаиионих врата, измештање гвоздених врата 
за повлачење, намештање гвоздених врата за развла-
чење (хармоника), намештање сложенијих гвоздених 
баштенских ограда, намештање сложенијих гвозде-
них баштенских вратница, намештање конструкције у 
котларница-ма, намештање гвоздених димњака наме-
штање већих фззонских прозора. 

I X групна 

Окивање врата од тврдог дрвета, окивање лете-
ћих врата, окивање врата на повлачење, окивање 
Прозору за дизање. Намештање гвоздених корструк-
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ција светларника, намештање гвоздених портала (изи 
лога), намештање гвоздених мостова на зградама 
намештање гвоздених конструкција за теретну доза«« 
лицу, намештање гвоздене кровне конструкције, н&и 
маштање гвоздених преграда за дизање и спушта-« 
ње, намештање шалтера (преграда) 'од обојених мб« 
тала. 

32) Столарски послови на градилиштима 
IV група 

Доношење делова 'столарије на лицу места и то* 
моћ при њиховом склапању у постављању. 

VII група 

Намештање врата ка у з и д а т и столарским рага* 
стовима са опшивањем рагастова. Подешавање про* 
зорских крила на узиданим прозорима спасов ање) к 
опшивање л ств иц ам а око прозора. Разне поправке 
иа једно слави и јој столарија 

VIII група 
Намештање врата са поставом ог опшивање раган 

•става, намештање прегреа , на гр адили штим а вам®* 
штање зидне даске изнад патоса (сокле). Разне по* 
правде сложеније столарије на градилиштава. 

IX груша 
Намештање излога, намештање зидне оп ша®« 

(лами ер иј е). Постављање дрва: мх ручица, на степени-
шним оградама, постављање дрвених степеница по-
стављање дрвених таваница, оа израдом сложених 
украса. 

83) Послови на изради снажне канализације 
Г група 

Пренос воде за пиће. Ношење алата на оправку. 
•Чишћење и одржавање просторија. Курирска служиш. 

Ц груда 
Разие помоћне услуге, савремени пренос и дода-

вање материјала и алата. 

III група 
Затрпавање ровова . са набијањем., .Површинске 

Планирање. Просе јавање песка ЈИ шљунка.^ Ручно 
крпљење воде. • Доносе воде .за., малтер, и поливан^ 
бетона. Чишћење кабала. Убацивање и планиран* 
песка У рову. 

IV груп,а 
Разношење цеви и фазонских делова , од мага-

цина, до депонија градилишту. Копање ровова и 
бунара до 2 м. дубине. Справљање малтера ерих вр-
ста .за врдоградњ-е, с т р е љ а њ е јбетоиа зз'бетонирања. 

V група 
Спуштање кашлизационих цеви и фараонских де-

лова .ових врста у ровове. Копање ровова и ди ла за 
-треко 2 м дубине. Справљање'специјалног" малтера. 
Изр а да ̂  по м о ћин х скела за, бетонирање. Пренос н' на* 
мештање покретних шаблона код потковичастих ка-
шла . Помагање пр«и? ручном минирању у Отвореним 
и широким просторима,' помагање код рада са ком-* 
пресором и моторним цудаама. Чишћење и подмази« 
вање машина. л • 
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VI група 
Разупирање ровова са м>ањим бочним притиском. 

Израда радикалних бетонских опека. Помагање код 
монтаже ман алинци он и х цеви и фазонских делова 
у рововима 

VII група 
Разумни,р.аље ровова са већим бочним притиском. 

Израда« хоризонталне и вертикалне оплате за све ка-
нел изацион е објекте. 

VIII гру еа 
Самостална монтажа кан»ализацизоних цеви или 

'фазонских делова. Извођење зидарских и бетонских 
редова з»а ове манализационе објекте. Спољне малте-
рисање и малтерисање оних објеката где се не упо-
требљава водон ©про пу сн и малтер, Сечење цеви у 
рову и ван ров®.. Полагање керомита, коруба и плоч 
даца. Машински електро погон свих грађевинских ма-
шина. Самостална израда покретних шаблона за ја . 
'јасге и по тк овласте канале. Постављање и зол аци-
оног слоја. Унутарње малтерисање канала и силаза 
оа водонепропуаним. малтером и глетовање. 

• 

IX групна 
Монтажа моторних пумпи и пумпних уређаја на 

пумпним .станицама и монтажа уређаја за филтер — 
бунаре. Самосталне генералне оправке истих. 

34) Послови на изради спољњег водовода 
1 група 

Ношење воде за пиће и алата на оправку. Чиш-
ћење просторима градилишта и алата. Курирска слу-
жба. 

П група 
Разне »помоћиће услуге. Додавање алата и матери-

Јала на градилишту. Повремени пренос материјала). 

Ш група 
Копање земљишта за резервоаре и водоводне об-

јекте у широком простору до 2 м дубине. Затрпа-
вање ровова са набијањем. Површинско грубо пла-
нирање. Прикупљање *г решетање шљунка, просеја-
»ање песка. Ручно црлљење воде из ровова и бу-
вама. Докос »оде за малтер и поливање бетона. 

IV група 
г Разношење свих врста водоводних цеви и фазон-

©мих делова ои магацина до градилишта.. Копање ро-
вова и бутера до 2 м дубине, копање у широким 
просторима од 2 до 6 м дубине. Справљање мал-
тера свих 'врста за вод »градње справљање бетона 
81) бетониране свих врста водоводних објеката, под 
надзором радника који обавља послове више групе. 

V груша 
Спуштање водоводних цеви и фазонских делов® 

и •арматура у ровове л водоводне објекте. Чишћење 
цеви -пре уграђивања и састављање цеви (увлачењем 
репова у - поглавие цев«). Справљање специјалног 
малтера. Израда помоћних скела за бетонирање. 
Планирање дпа рова. Копање рупе (ниш'2) код спо-
јева цеви, копање ровова и бунара од 2 до 6 м ду-
бине. Р а з д и р а њ е ровова у терену са м^лим бочним 
притиском. Помагање при минирању. 

VI група 
Копање ровова и бунара дубине преко 6 м. По-

магање при монтажи водоводних цеви фазоеских 
делова и арматура у рововима и в одов оданим објек-
тима. Разупвдање у терену са већим бочним прити-
ском. 

VII група 
Израда хоризонталне и вертикалне оплате за све 

водоводне објекте. Бушење сонди. Ручно минирање 
у створеним рововима и у широким просторима. 

VIII група 

Самостална монтажа водоводних цеви евих врста, 
фатомских делова и једноставна арматура. Само-
стално извођење зидарских и бетонских радова за 
све водоводне објекте. Намештање и учвршћивање 
гвоздених врата, прозора степеништа и наслона. 
Спољње и унутарње малтерисање комора који не 
служе за воду. Израда изолације, обзиђивање и бе-
тонирање бунара. Сечење цеви У рову и ван рова. 
Бушење дубинских цевних бунара. Монтажа специ-
јал« их делова »арматура У рову (затварача вентила, 
и сл.), монтажа патент чесама хидр»аиата, монтажа 
свих средње сложених арм-атура у ниским « високим 
резерво арима. Унутарње малтерисање в од онепр отпу-
сним малтером СЕ»/ГХ ВОДОВОДНИХ објеката на водо 
централи. Руковање машинским и електричним по-
гоном код свих грађевинских мз шии а. Оправка и 
одржавање машина, грађевинских пумпи и филтер-
сних инсталација Потпуно познавање рада машина. 

IX груша 
Монтажа сложених »арматура у ниским и високим 

р-езер® одрима и филтерским инсталацијама, монтажа 
водомери да патентним доводим а, монтажа дубоких 
натега, цеених бунарских гарнитура и сонди, мотор-
них пумпи на водоцентралам'а, Самостална генерална 
оправка пумпних уређаја на в ©децентрали ма. 

35) Послови на шиализацији и водоводу у 
зградама 
IV група 

Пренос цеви, ф а з о н с к и делова санитарних и 
осталих об је мат а. Прављење скел-а. 

V груда, 
Одржавање алата. Спремање заптивног матери-

јала. Дубљење зидова за диблове. 

VI група 
Самостално сечење водоводних и канализиционих 

цеви, сечење лозе (завоја). Монтажа чесмешѓх шолЈа«, 
клозета: их резе1рвоара. Помоћ код полагања цеви 
свих врста, код ломљења оловних цеви код монтаже 
санитарних објеката свих врста. 

VII група 
Мектеба водоводних и шнализациошгх цеви, 

монтажа санитарних објеката, клозета«, умиваоника, 
нормалних купатила; намештање диблова — све под 
надзором радника који обавља послове виших група, 

VIII група 
Монтажа би теа. аутом:атских испирача, бојлера 

за топлу воду и свих специ јалних финих арматура, 
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монтажа доводи их ег одводних оловних цеви, мон-
тажа пумпи и хидрофора. 

IX група 
Читање планова. Монтажа сложенијих типова 

хидро фор а. Испитивање свих врста инсталација -на 
притисак. Обележавање водова на градилишту. Ге-
нералка оправка -сложенијих типова п у ш и . 

* 

36) Послови на инсталацијама централног 
грејања 
IV група 

Прекос Ц̂ вс-г и фасонских делову Прављење 
скела., 

V грун-а 

Разношење тешких предмета — делова котлова'. 
Помагање при постављању тешких делова. 

VI група 

Сечење цеви, сечење навода. Помагање три сави-
јања цеви. Р а д на П О Љ С К О Ј ватри. Помагање при мон-
тажи цеви. 

VII груша 

Савијање цеви у врућем стању са одмор звањем 
« спајањем. Постављање К01Ч30ла за радијаторе. Са-
стављање појединих чланака на радијаторима. Угра-
ђивање о б у ч и н а . Зидање канала за спровођење 
цеви. 

VIII група 

Самостално извођење инсталација за централно 
грејање: монтажа цевне мреже радијатора; израда 
сиг мрак) сних водова и направа на грађевини; израда 
грејних регистара; мошина свих грубих и финих 
ер ма тур а; монтажа бојлера; намештање центрифу гад-
них пумпи; монтажа котлова за етажно грејање. 

IX то уп а 

Састављање скица за детаље цевовода. Монтажа 
прикључка котлова иа главне водове за централна', 
парна иле* »одена грејања, за инсталације преко ми-
лион калорија. Регулисање инсталације грејања, Мон-
тажа кал ор и фер а. код ваздушног грејања. Израда, и 
регулисање инсталације код прелаза с ! високог на 
ниски1 притисак. 

37) Електричарски послови на инсталацијама 
јаке и слабе струје у зградама 

IV група 

Примање и пренос инсталационо** материјала н,а 
градилишту. Помагање при обележаван^ сијаличних, 
сигналних и телефонских места и моторних линија. 
Помагање при полагању изолационих цеви, каблова, 
при увлачењу проводника и намештању арматура и 
прибора 

V груш 

Дубљене у аиду жлебова м канала. Пр обијање 
Отвора, у аидаваша. Понадаше на ш р а д и гролвобрш-
бод инсталације на крову. 

VII група 

Намештање у »иду дрвених паклица, челичних « 
спиралних клинова (дублова) држаче, обујмица, кон-
зола, за учвршћивање ш е т а даци је. Полагање стао ла-
ционих цеви ових Брета изузев челичних, гвоздених 
у 1п»2шел цеви (кројење, сечење и савијање цеви). На-
мештање развојних и спорних кутија и дрвених ор-
мана. Увлачење изолованих проводника са израдом 
веза до -пресека 16 ми2 у наведеним цевима. Наме-
штење светлећих тела и арматура са израдом споја, 
а сем лустера и сложених арматура. Намештање пре-
кидача приклучница до 25 А, телефонски* приклуч-
ница и елемената осигурача до 60 А. Намештање 
сл етеричних бројила мои оф аби их — дво жичних до 
Г) А, 221) V Израда инсталација заштитног уземље--
ња — полагање проводника за земљовод у зграда-
ма. Намештање розетни, тастера, електричних звона 
и зујала. Намештање обичних телефонских апарата, 
ну мор ат ора са израдом веза и контролом рада. На* 
мошт^ње а/гиалс:их справа и справа за аларм. Наме-
штање електричних сатова са израдом спо;,а. 

VIII група 

Полагање, савијање и сечење челичних и пешел 
цет*«, ОГ каблова-, телефонон их каблова! и подземних 
каблова ПКБ А, Намештање прибора од ливеног гво-
жђа и лима за челичне аеви. Намештање прибора за 
инсталацију оа ОГ каблом и сп ВКВ А каблом за на-
пол до 1000 V. Намештање кабловских арматура за 
напон до 1000 V за праведнике пресека до 20 мм*, 
са обрадом и израдом веза п прикључака. Увлачење 
проводника и- каблова у челичне и петел цеви са 
израдом вела; увлачење (проводника пресека већег, 
од К) мм2 у све врсте цеви Намештање разво јних 
табли. Намештање и монтажа елемената осигурача, 
тр ибера и прекидача преко 60 А за напон 500 V са 
•израдом споја. Измештање е е кр е та рск кх телефон-
ских плаката4 сг израдом веза. Израда 'веза телефон-
ских спровод.кика нп ргглзтг-ма. Намештене трофаз-
них бројила гш кот нр по на зт јачину етну-е до 100 
А са израдом и 'Контролом споја. Намештање лус-
тера са израдом веза. Полагање електричних ин-
сталација на ролницама или изолатор има у зградама. 
Намештање кровних носача, ваздушних изолатора, 
осигурача са израдом везе за прикључак у зграду. 
Израда гр ом обра неких инсталација: нм е птт ање кров* 
них држача, полагање прихватних, СПОЈНИХ и одвод-
них спроводника на крову и зиду, израда споја са 
металним деловим^ спој са во довољном цеви, изра-
да уземљења. Монтажа асинхроних трофазних мо-
тора јачине до 20 КМ, за напон До 500 V, са наме-
т а њ е м прибора (ншпуштачп — гиласера заштитног 
прекидача' и сл). Израда споја; мотора са уземљењем. 
Намештање инструменатп за мерење саског нагона 
/ачине до 100 А Намештање сте,пенишиих аутомата 
са ретулисањем. Намештање вентилатор^ са елеастро-
моторним погоном и израдом споја Читање планова)' 
едектричних инсталација. Обележавање сијаличних 
места моторних и сигналних линија. 

IX поупа 
Монтажа електромотора истос мерне струје, син* 

хроних мотора, асинхроиих трофазних мотора и ко-
лектор — мотора јачине преко 20 КМ, 500 V са на-
м е ш т а ј е м преносника регулисањем рада мотора. 
Намештање кабловских арматура (глава, муфова) са 
израдом веза и задавањем идол акционом масом аа 
пресек проводника каблова преко 35 им* и за напон 
до 1Ш0 V. Намештање прибора (релеа) за 'аутомат-
ско регулисање погона мотора, оа (израдом веза 
испитна ањем рада. Ис пит ив ање изолације електрич* 
бих инсталација помоћу мег деметра. 
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38) Послови на горњем строју код 
грађења железница 

I група 
Довршење воде, чишћење и ложење просторија, 

ра зва шсл.у живања у месту и ван њега. 

II група 
Обележавање осе колосека. Ношење геодетских 

инстр у меката, коља, малава, аначки и другог алата 
»од снимања и обележиш ања. Планирање планума за 
полагање горњег строја. Обележавање места за ши-
не на праговима' и места за трагове на т и ш м а . На-
резивање, затезивање и ка трак »са ње прагова. Рав-
нање крајева прагова Руч»но разношење, распоређи-
вање и додаш ње ситног колосечног материјала. Спа-
јање шина везица ма оз измештањем завртњева и 
извртала. Састављање готових положених демовиљ-
сшгк поља. Планирање и фигурисање застора. Фигу-
ри сање резервног з б о р н о г материјала. Чупање 
трнаве и корова око застора. 

ТИ група 
Утовар, превоз и истовар из вагона кола или 

»агонета следећег материјала: камена, туцаника, 
шљунка, песка, шљаке, прагова, скретница и МО-
С Т О В О Ј грађе, шина, г кр етничких делова и ситног 
иолосечног материјала. Ручно оазношење и голагање 
прагова, шина и окрет ним кад делова, разношење го-
тових дековиљеких поља Убацивање у колосек и 
»збацивање из колосека застор«ог материјала изба-
цивање скретнице, убацивање скретница у колосек. 
Издизање састављени^ шина У колосеку ради под-
би јаша прагов?. Демонтирање колосека Са груписа-
ним колосечног материјала. Решетање Опросејавање) 
засторног материјала Слагање прагова у витло©?. 

IV група 
Уживање ексера и ѕаврт^ње тиофона. Подбивање 

прагова. Сечење и бушење шина. Кривљење или ис-
прављање шина машином Састављање два прага у 
један. 

V група 
Бушење рупа у праговима Намештање прагова 

иа носачима гвоздених м Јетова, намешташе ко п р а -
шина на прелазима у ниво-у, намештање зупчакица 
у колосеку. 

VII група 
Вршење следећих послова под повременим над-

зором техничког стручњака: распоређивања шина 
нормалне дужине и скраћених шида з* кривите. Ре-
гулисање дилатациониу међунростора. Дотеривање 
колосека у осу и на нив-елету V правцу и у криви-
нама (хоризонталним и Е1ерт и кодним).«. Извршење »Iад-
-вишења спољне шине V кривинама, извршење прела-
зних рампи. Монтирање и састављање скретница. 
Контрола и регулисање ширине колосека V правој 
линдзи и у кривинама. Исправљању сутки. Намешта-
ње справа против путовања шиша. Састављање и на-
мештање у колосек дилатапионих уређаја. 

Члан 2 
Уколико нек« посао у грађевинарству није пред-

виђен овим правилником ист« ће се од стране руко-
водиоца предузе!*® у сагласности са ' мии-ашстром гра-
ђевина ВДродее републике н е н а д н о расноредитн у 

ону групу у коју су распоређене* њему на јер ода и ји 
послови, 

Минакгнрство гргђевгиа народне републике оба-
вестиће о оваквом привременим распореду грађевин-
ских послова Министарство грађевина ФНРЈ, 

Члан 3 
Ближа упутства за примену овог правилника 

прописаће Министар грађевина ФНРЈ у сагласности 
са Министром рада ФНРЈ. 

Члан 4 
Овај правилник ступа на снагу даном објављи-

ван^ у „Службеном листу Федеративна Народне Ре-
публике ЈугославиЈе" 

Бр. 9140 
3 јуна 1948 године 

Београд 
Министар лрађевина, 
Влада Зечевић, с. р. 

Сагласан, 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. р. 

481. 
На основу чл. 1 Правилника о допуни Правил-

ника о проглашењу ударника на Омладинској прузи 
Шамац—Сарајево, а на предлог Извршног одбора 
Народног фронта Југослвије , доносим 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ПРИМЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРОГЛАШЕЊУ 
УДАРИНКА НА ОМЛАДИНСКОЈ ПРУЗИ ШАМАЦ— 
САРАЈЕВО НА ИЗГРАДЊУ ПРУГЕ НОРМАЛНОГ 

КОЛОСЕКА БИЈЕЉИНА—Б0СУТ 
Радов«! на изградњи пруге нормалног колосека 

Бијељина—Босут сма грају се добровољном акцијом 
која по свом значају одговара великој омладинској 
радној акцији и -на учеснике у овој добровољној 
радној акцији примени!4е се Правилник о прогла-
шењу ударника ка ОмладинскоЈ прузи Шамац—Са-
рајево („Службени лист ФНРЈ" бр. 32/47). 

Бр. 10667 
6 јула 1948 године 

Београд 
Министар рада, 

Љубчо Арсов, е. р. 

Привредни Совет Владе ФНРЈ по извршеном 
сравњењу са изворним текстом, установио је да се 
у тексту Наредбе бр XI о државним (везаним) це-
нама крЅча, објављене у „Службеном листу ФНРЈ" 
бр. 58 од 7 јула 1948' године, поткрала ниже наве-
дена грешка, те даје следећу 

И С П Р А В К У 

НАРЕДБЕ БР. XI О ДРЖАВНИМ (ВЕЗАНИМ) 
ЦЕНАМА КРЕЧА 

Уместо речи „по државној (везаној) цени од 
1*100.— динара за 100 кг" треба ставити „по држав-
ној (везаној) цени од 1.100.-— динара за 1000 кг." 

Бр. НИШ. — Из Привредног савета Владе ФНРЈ, 
8 јуда- 1948 године. 
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о д л и к о в а , н л 
ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративна Народне 
Републике Јупосланије 

Ва основу чл. 2 Закона о орденима и медаљама, 
е на предлог Врховног команданта- оружаних е ана га 
ФНРЈ 

р е ш и о ј е 

да се за- показану храброст, умешност у коман-
довању, осведочени рад н,а остварењу братства и је-
динства међу нашим народима и стечене заслуге 
народ у току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА 
мајори: Брковић Илије Бранко, Црногорац Косте 

Драго, Чур-гуз Маће Владо, Дрча Симе Мирко, Го-
љевић Јуре Иван, Косановић Петра Никола, Кук То-
наже Јожа, Лазаревић Миладина« Витомир, Лековић 
Марка Лука, Ленарт Јожета Јоже, Лиљек Пзнтели-
'је Ђуко, Ловрић Николе Исо. Милановић Милана 
Владимир, Мичић Јосипа Винко, Павлетић Јурај Ни-
кола, Пелчић Цирила Романо, Почкар Ловре Грегор, 
Синоба>д Илије Мирко, Ссв-иљ Паје Вељка, Срдић 
Петра Лазар, Шашић Андреје Божо, Шеме Антона 
'Јоже, Трчек Антона Антон, Трнинић Стевана Перо-, 
Уводић Боже Андрија, Врховник Антона Франц и 
Зло дре Јосипа Божидар; 

капетани: Акик Јована Бранко, Антониа Шиме 
Миро, Бабић Илије Стево, Башић Јосипа Драгутин1, 
Беговић Јуре Живко, Благојевић Јоце Славко, Бол-
о в и ћ Глиге Алекса, Божић Оз®е Мићо, Драгић Пет-
ра Милан, Дробац Михајла Милан, Габрић Адама Ђу-
ро, Гри јак Мила Душан. Јеличић Николе Божо, Јо-
ванчевић Марка Радован, Кладарич Ђуре Никола, Ко-
вачев Марина Зоран, Ковачевић Симе Васо, Крбовац 
Михајла' Лазо, Лончаревић Николе Бошко, Малоба-
бић Милана« Петар, Маљковић Ђуре Ђоко, Марчеља 
Јосипа Јосип, Марчеља Јосипа Јосип, Марушић Мате 
Иван, Милошевић Трифуна Момчило, Мирковић Јо-
сипа Сретко, Морача' Марка Јово, Остојић Лазе Јово 
Призмић Антуна Милан, Рачки Јосипа Антон, Радић' 
Лазара Бошко. Радоле Антона« Антон«, Рамљак Мате 
Анте, Саше Стојана Јандрић, Стојин Раде Љубомир, 
Тадић Мила- Вило, Властела Петра Ико, Вујаклија 
Мила Стегао, Вукелић Николе Миленко, Живковић 
Обрада Љубомир, Алач Ивана Срећко, Бабић Стева-
на Петар, Бакић Мила 'Петар, Берић Боже Душан«, 
Бјелобаба Мила Саво, Бркић Миладина Мићо-, Цве-
тичанин Дана Миле, Чавић Михајла Љубомир, Чур-
чића Тодоров Никола, Дамјановић Шпире Иван, Де-
лија Ивана' Јуре, Дмитрашиновић Спасе Дане, Допу-
ђа Милоша Ђоко, Дувало Ђуре Бранко, Галић Бог-
дана Илија', Ињац Лазе Владо, Ивошевић Михајла 
Душан, Јекић Стојана Милан, Јоке Душана Милан, 
Јовић Косте Владо, Јуранић Марина- Анте и Кова-
чевић Јована Душан; 

поручници: Кокић Марка Јозо, Комадина Нико-
ле Марко, Кончар Николе Никола, Крњача Петра 
Милан, Лончаревић Илије Љубомир, Лујић Томе Ђу-
ро, Маљковић Јове Ново, Мандић Здравка Бошко 
Марић Вида Душан, Мари јановић Дмитра Славко 
Марјановић Јована Драго-, Медић Паје Живко', Ми 
•ћули нов ић Фрање Марсело, Милат Николе Нико 
'Мишчевић Душана Милан, Мошков Шпире Михајло 
Мршић Остоје Борисав, Никшић Прокопа Милош, 
Нишевић Илије Вшо, Ореб Ивана Миливој, Пајић 
•Николе Живојин, Панџић Стеве Милан, Пешњардо 
Јасика Иво, Плећаш Душана Богдан, Правдић Вицка 

Јозо; Прао Петра Петар, Прибичевић Васе Ђуро, 
Прибичевић Ђуре Илиј'3, Прибичевић Мила Луке, 
Рудић Ђорђа Манојло, Самарџија Милана Јово« 
Сарач Миле Стеван, Саватовић Раде Владо, Станко* 
вић Ђорђа Саво, Стојић Јована Симо, Суша Илије 
Драго, Свилокос Мила Бранко, Шево Јована Мирко, 
Војковић Имбре Мартин, Влашић Михаило Драгутин, 
Вранеш Симе Петар, Вујанић Матеје Цвијо, Вукоје-
вић Петра Богољуб, Зец Миће Алија, Жеврња Стје-
пана Мате, Живковић Мате Анте, Радић Саве Урош, 
Радошевић Саве Миле и Рак Марка Миле; 

-потпоручници: Била Илије Милан, - Будимлије 
Стеве Милорад, Јошиловић Сршка Сло бодан, Краљ 
Ивана Казимир, Лазаревић Душана Гојко, Марић 
Милана Бранко, Морача Пере Миле, Прибичевић Јо-1 

вана Арсеније, Пупић Анте Анто; Рубе Марјана То-
мо, Сто ја димовић Стевана Срето, Владетиќ Обрад« 
Милан, Бањац Ђурђа Ратко, Варош Тодора Илијев 
Ду манић (Петра Драго', Матијаш Ивана Маринко, 
Павала Ђуре Стево, Смајић Мустафе Хусеин и Стил* 
чић Креше Ловро. 

О Р Д Е Н О М Б Р А Т С Т В А И Ј Е Д И Н С Т В А М Р Е Д А 

мајори: Беровић Фране Дане, Булајић Ћета^ш 
Данило, Чабаркапа Радоша Мил ги, Чрнугељ Маркоти 
Фри ац, Габе ли ћ Николе Андро, Ивошевић Ђуре Ни-
кола, Јогић Симе Тодор, Јовановић Јовице Божидар, 
Јукић Антина Аугустун, Кирн Јожефа« Виктор, Кл*-
шња Николе Стево. Косовац Шгоре Мићо, Крањац 
Срећка Антон, Макивић Симе Милан, Марков Мате 
Анте, Милетовић Милана Владимир, Милутине вик 
Николе Драго, Пицељ Ивана Иван, Поповић Вида 
Спасоје, Шимић Стјепана Мартин, Вујић Душама 
Драган, Зе-нић Владе Никица и Живковић Томе Ми-
љенка; 

капетани: Анић Ивона Никола, Басара Ђуре Ми-
лан, Батровић Митра Михајло, Беговић Јуре Живкин 
Бирач Кузмана Ђуро, Цикатић Вицка Мартин, Де* 
ветак Петра Бошко, Деспот Никше Миливоје, Таш* 
пић Љубе Иван, Гл умић Шефки је Мустафа, Гријале 
М И Л О Душан, Грубор Николе Јово, Херман Алојза! 
Алојз, Иветић Вукосава*Свето,зар, Јагић Фрање Јосипу 
Јаман Ловре Иван, ЈедреЈЈЧић С. Маријо, Јовић Ди-
митон је Јоцо, Јововић Пере Божидар, Кандић Трип* 
ка Војислав, Керкез Мерка Иван, Керкез Ђуре Ду* 
шап, Керкез Јове Милош. Кобић Ахмета Мехмед, 
Комадина Ивана Стипе, Крстић Јакова Еуген, Крсти* 
кић Јурије Кузман Крунић Марка Дучићи, Лазовић 
Велимира Вујадин, Ловрић Шиме Марјан, Лучић1 

М» 'ла Владо, Лукић Ненада Живко, Миљковић Мил! 
Милан, Марковић Милана Ваш'љко, Матковић Цвјет* 
ка Иван, Маврић Јосипа Милан, Мил аринов ић Ди!-
метроа« Милутин, Милат Марка Душан, Миличић1 

Јуре Јерко, Мишић Душана Светозар, Ни зет ић Нико* 
ле Бз|ртул, Њежић Љубомира Стојан-, Паић Иван! 
Јоков, Шанцу Симеуна Младен, Пејковић Никола 
Ђуро, Р):доле Антона Антон,, Рамљак Мате Антеу 
Ружић Стјепана Стамо, Рајачић Мана Раде, Са мода* 
јев Николе Игор, Секуловић Ђукана Веселин!, Со-
ји ћ Николе Милорад, Стамболића Милована Свето« 
зар, Свилар Ђукан,а< Стојан, Шк око Мате Ас™, Ти-
марац Пантелије Симеун, Томашић Томе Тома, Тра-* 
ворић Милоша Стево, Трбодаћ Петра Раде, Трбовић' 
Николе Владо, Велимировић Вукашина' Војин, Вељић1 

Милије М»^лош, Вукмировић Лазе Васо, Вуковић' 
Стажа Душан, Вуксановић Милоша Милинко, Зерић' 
Д. Илија, Живковић Ђуре Душан, Ђакова' Ивана! 
Јосип, Ђенчић Силвестера Марио, Билић Стјепан'* 
Иван, Дамјановић Шпире Иван, Давидовић Милана! 
Драган, Деспотовић Стјепана Изо, Дупат Јакова* 
Роко и Франовић Јулија Стг^пе; 

поручници: Гашргнић Ивана 'Милан, Илић Томе 
Ђорђе, Јуранић Мариче Анте, Кромпић Ладислава! 
Славко, ЈТутова*ц Вука Милутин, Марјановић Дмитра! 
Славко, Марковић Сим уда Иван, Микелић Ивана 
Славко, Пеичић Ивана Марио, Пан.ић Стеве Мила^ 
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(Ззшћ Василија Миле, Праштало Јове Драгољуб, Пу-
канић Јосипа Иван, Рађеновић Јована Душан, Ра-
дета Петра Андриј,а, Рахелић Петра Славко, Шехо-
вић Тамила Шукрија, Шерто Стевана Мирко, Тадеј 
крешимир, Томаш Мила Дане, Томашевић Николе 
Јован, Торбица. Душана Милан, Војводић Нике Ђуро, 
Вранеш Николе Милан и Вујачић Гојка Никола; 

потпоручник Шарац Јована Бошко; 
заставници: Мариновић Николе Ви*лим и Рере-

3»ић Марка Мартин 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА 
мајори: Булејић Ћетка Данило, Чворовић Мило-

ѕана Момир, Габелић Николе Андро, Габре Петра 
Никола, Глажар Вицка Романо, Грубиша Анте Иван, 
Ивошевић Ђуое Никола, Марјановић Луке Богдан, 
Милутиновић Николе Драго, Марковић Адама Јанко, 
^Поповић Вида Спасоје, Судић Стјадан-а Томислав, 
Шашић Андреје Божо, Шобот Петра Радован, Узе-
лац Милена ГОЈКО, Видан Марина Кажимир и Вуја-
новић Јанка Стеван; 

капетани: Б"бић Јуре Карло, Бобан Бертула 
Марко, Деѕетак Петра Бошко, Димић Тодора Вељко, 
Драгић Петра Милан, Франковић Ивана Винко, Хи-
мић Павла Милан, Јокић Симе Тодор, Јуран Јуре 
Томо, Качунић Марка Фране, Коцеић Петра Ђеро-, 
Иуљиш Раде Иван, Латковић Мила Мирко, Лукић 
Косте Вајо, Малишић Ђорђа Милета, Маљковић Ми-
лана Милан, М.гревић Петра Петар, Милић Дана 
Гавро, Митошевић Јере Анте, Милошевић Трифуна 
Момчило, Ми'1ок Грге Славко, Моровић Марка Ми-
ливој, Пешкир Николе Глиго, Рађеновић Симе Јово, 
Реџ»и1ћ Савила Наил, Родић Лазара Бошко, Срдић 
Давида Драган, Штамбук Милована Анте, Узур Ни-
коле Иван, Влаисављевић Раде Славко, Веселичовић 
Јефте Триво, Веровић Анте Иво, Зарић Д. Илија, 
Зец Петра Милутин, Зрнић Косте Мане, Арамбашић 
Марка Игњац, Чавић Михајла Љубомир, Ћук Петра 
Ђуро, Куртовић Рада Милан, Кнежевић Саве Саво, 
Косовац Мила Јово. Новаковић Мгрка Петер Ру 
сић Младена Бг-т-к« 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД 111 РЕДА 
капетан«*: Ба)рић Ми-* е Филин, Бирач К у з е н а 

Ђуро, Берић Илије Миленко, Булатовић Јована Ђор-
ђе, Цимерман Франца Фердинанд, Чукић Дра^ге Јов»з.н, 
Др скулић Стеве Стојан, Јаман Ловре Ива1н, Каве Ива-
«а МИЛЕН, Крљезић Мих, Др агуши, Крунић Мар-
ка Дупгн, Лукић Ђуре Раде, Милашевић Марка 
Драго, Пашалић М?рка Томислав, Пешић Јакова 
Драго, Пешкир Николе Глшго, Пр ет« ер Франца Стан-
ко, Рељић Ду Је Анте, Рил Шандора Мирко, Сикириц 
Јозе Мирко, С мр е мар Франца Алојз, Шиловић Мате 
Јо сит, Шипић Луке Јошко. Шо гитарић Вида Јосип, 
Тимар.ац Пантелије Симеун Траворић Милоша Стево, 
Велимировић Вукашина Војин, Вукадин Јосипа Иван, 
Вукмировић Лазе Васо. ВУКСЗ Јосипа. Влахо и Зец 
Петра Милутин; 

поручници: Алујевић Пзвлч Владо, Аралица Јо-
сипа Лука, Атлић Васе Мирко, Аугустин Франца 
Франц, Бабурски Станка Ж-и'вко, Бачић Крсте Зоран, 
Бановић Стјепана А т е , Барановић Вице Угљеша, 
Барбарић Јожета Антон, Братоловић Стјепана Фран 
к»о, Башић Петра Мирко, Б-еламарић Анте Јосип, Бе-
ловић ГоЈка Ђуро, Венчић Андрије Роко, Беретић 
Алојза Миран, Бергина.ц Андрине Владо, Бевц Алој-
аа Вико, Бобић Влајка Вид, Бочина Анте Петар, Бо-
гојевић Милорада Мирко, Бол анча Ф едиције Стје-
пан, Боројевић Томе Душан, Боснић Косте Светозар, 
Вотушић Јосипа Марин, Божић Грге Јосип, Бркић 
Ш&бле Милан, Вулановић Анте Љубо, Буњац Ђуре 
З&Уро, Б^р.а!з»е|р Баре Анте, Бутурац Ивана Јосип, Бу-
»о® Мерка Иван; Церњул Јакова Данило, Црвенка 

Марка Јанко, Цветојевић Миладина Јован, Чуриа 
Меткијера Феликс, Челић Јакове Марко, Чукон Ап« 
тона Невен, Дебељух Ивана Ангел, Делић Анте Да« 
вор, Делић Мила Мане, Денчић Михајла Мијо, Дер-
гл ин Антона Јоже и Добровић Звонка Миливој; 

поручници: Допуђ Лазара Јован, Драгељ Јове 
Стево, Драковић Антона Милош, Драшковић Анте 
Миливоје, Дукрћ Изидора Арно, Дунланчић Каје Ан-
те, Ђедовић Ђуре Благоје, Ђукановић Миле Љубо, 
Ђукић Омера Илир, Ђукић "Ђуре Васиљ, Ђурашко-. 
вић Ђуре Урош, Ђуричић Спасој,а Драгутин, Ерце-
говић Ивана Тончи, Фене ли Мура Мауриције, Фер ан-
чић Јосипа ВиктсГр, Фиорентини Јосипа Јосип, Фра-
нковић ЈУЛИЈА Стипе, Фрел^гћ Јанеза Аугустин, Фур-
чић Филипија Анте, Гавровић Ивана Милан, Главина 
Јакоба Мато, Голубовић Радомира Војислав, Грчић 
Николе Мирко, Грегов Шине Марјан, Грубишић 
Стјепана Љубо, Хабијан Франца Франц, Хабулииац 
Петра Стјепан, Храбар Јере Јошко, Хреља!ц Мате 
Звонко, Хрестек Фрање Стјепан, Хроват Габријела! 
Ћир ил, Хвала Зорана Леон Игоић Тодора Никола, 
Илић Уроша Љубислав, Иљадић Јаковљева Маринко, 
Иполић Јосипа Јосип,. Иве новић Томе Рајко, Јадри-
јев Јосипа Шиме, Јаковљевић Сретена Бранислав, 
Јзкуљ Јуре Јо,^о, Јари и Мартина Јосип, Јеличић Сти-
пе Стипе, Јокић Милоша Ђорђе, Јоњић Анте До мин-
ко, ЈОР ацовић Јована Мирко, Јукић Јакова Богомир,, 
Јургвић Ивана Болео, Каблар Стеве Никола, Калу-
ђеро-зић Боже Г Р У Ј О , Кгр дун Милована Душан, Каш-
тела« Франа Драго Каталинић Марјана Анте, Ке-
њоло Алексе Бранко, Кер ум Марка Фр^но, Кикерец 
Бранимира Велимир, Клишкић Дује Шпиро и Клобу-
чар Јосе Перо; 

поручници: Клајић Р?да Велиша, Кокеза Марка 
Анте, Комучар Јосипа Јанко, Кос Јосипа Јосип, Ко-
ва четић Ив а из Драго Ков ачев и И Светомира Мирчета, 
Кризманић Крзимирз Борис, Кучан Николие Славко, 
К и ч р Јожета Франц, Ку I лача Школе Симо, Лил ац 
Јрт иш а Албин, Лока е Марка Вицко, Ло вр е чић Мирка 
Драгутин, Л у т а Николе Винко, Лучић Томе Јуре, 
Лул/лгић Силвестра Мато, Љубичић Крсте Анте, Ма-
.'т иконић Стевана Ил.и>, Малу за Андреја Романо, 

оче-гић Ђорђа Свето, Марковић Леополда Лео-
н и т , Марковић Чедомира Милета, Марковић Анте 
С/»елко, Моровић Марина ВИГ ЈКО, Матијић Ивана Јо-
в.и, Матулић Јосипа Јосип, Мавров ић Бл~жа Слав-
ко, Мићовић Нове Михајло, Михаљевић Николе Или-
ја Михајчић Ивана Славко, Милић Ил/ је Радомир,, 
Милошевић Живојина Радивоје, М^ло-зић Јована1 

Блажо, Милчић МилиЈе Миломир, Мишчевић Јгнка 
МЈ .'лос, Мише Вицка Мерко, Митић Атанаса Стеван, 
М« трошић Живојина Драгомир, Мл адилов Николе Јо-
сип, Мотка! ело Ивана Марко, Мужзић Ив ги а' Мате, 
Макевић Антона М?рј?н, Нолинм Валентина Фра-
њо, Новаковић Илије Милан, Обил»и'новић Јерка 
Шиме, Олујић Лазара Пгае, Ољача Ђуре Младен, 
Орлић Николе Млте, Пгтшћ Грге Јур-ѕј, Пашгоссг/ћ 
Ивана ФерЈЧо, Попчевић Милутина Данило, Преле-
вић Јурај а Пг в го, Поткоњак Јована Милош, Пеја-
ковић Бошко. Пе0чгЈћ Је ленке Душан и Пејовић Фи-
липа1 Ђоко; 

поручници: Пелеић Мијата Раде, Пешут Алексе 
Душан, Петаковић Ђуре Вуксан, Петерка Пето а Па-
вел, Петричевић М,ате Адем, Петровић Петра Бранко, 
Петровић Милована Насто, Пинтарић Алексе Стје-
пан, Прејов Стјепана Вицко, Подребарац Мије Јуре, 
Поповић Стјепана Драгутин, Продановић Дамјана 
Милош, Пуљанић Јосипа Иван, Пузигаћа Василија 
Перо, Раца Милоша Перо, Радић ГојЧа Велимир, 
Радоњић Мгсте Тадија, Радован ов»и'ћ Петра Славко, 
Рахела- Анте Иво, Ресановић Адама Милан, Ристић 
Милана Милова^, Рончевић Јосипа Миливој, Рудић 
Николе Станко, Романић Марка Стено, Росандић 
Марина То»нч;и, Рунић Николе Недељко, Рушитови** 
Франа Ант^, Самару иј«! Ј ^ е Јаков, Са&а^ваћ 1ГеЦр* 



Страна' — Број СЛУЖБЕНИ ЈјИСТ Среда, 14 .јули 

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на орлову чмара Закона о орденима меда-
е Г - . з н д , а т а оружаних 

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

до1в;̂ (њу,Ј осведМени рѕѕд на остварењу братства и 
'Ш^ШСтв? нашим народима и 'Стечене заслугу 

у току народиоо<с#ббо д илачке борбе одли-

ОРДБНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 

мајору: Новаковић Андрије Ратко и Штрбац 
Тривуна! Ђуро; 

Штетан«!: Арнаутовић Милана Божо, Башкот 
Марка1 Перо* Бјелић Иве Мато, Ђуричић Миле Ђуро 
'бурић 'Мирка! Мдоан, Галић Ђуре Остоја, Кнежић 
Шпире Сретен, КовралцјЈз Николе Лошо, Мспуука 
Оомша Фикрета, Мијатовић Милорад Живојин, Ми-
ЈКОД& Сим?, ^едо, Миљевић Симе Војин, Селмановић • 
Адије Ризо, Шево Стевана Василије и Бабић Тодоре 
Миши; 

поручници: Бањац Јовино, Дмитар, Бањан Си-ме 
Падае, Бера Ђурђа Љубан, Бј.е1лић Алексе Богдан, 
Чубрић Стевана Милан, Кева*; Јосипа Ђуро, Кр есо 
ХјПогна Алијѕа1, Лон тот'1 Бошка Ристо, Мјарјдаовић 
Шпире Спасоје, Михаљевић Пере Милан, Праштало 
Миће Јован, Самарџија Мида Петар, Сшић Јола Ми-
лгозд, Шаренац Лучане Душан, Танкосић Саве Р-агг* 
мо, Трн ек Алојза Оловко, Вукашинови^ Богдана Бра-
нко и Зец Двије Бошко; 
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потпор учи ицн: Бајић Михајла Лука, Бурсаћ Ни-
коле Недо, Кавић Цвијете Мила«, Делић Бећира Ка-
уција Драгишић Стојана Милован, Кнежевић Недељка 
'Анђа, Кнежевић Душана Саван, Крв опић Станка Јово, 
Лашић'. Илије Милован, Лукић Ристе Драгоје, Макси-
мовић В а т р е н ја Стојан, Марковић Тривуна Душан, 
'Мучибабић Јевте Сергије, Мутић Николе Перо, Ни-
колић Милана Јован, Поповић Милана Раде, Радета 
Стев.в Угљеша, Раљнћ Лазе Симо, Ступар Симе Ми-
лутин, Тадић Стојана Милан, Вујановић Таде Бран-
ко,, Вуруна Драгутина Стојан, Бањац Младена Драго, 
Богдановић Митра Илија, Богдановић Раде Милан, 
Ђуричић Луке Миле, Грбић Стеве Душан, Илић Во-
љнија) Обрад, 'Јокић Ђуре Мирко, Каракаш Петра 
Васо, Ковачевић Марка Слободан, Лончар Мије Симо, 
Петковић Ђура Душан, Ракуљ Никола Илија«, Тана-
з е в и ћ Свакада Стасан, Тршић Милана Урош, Вој-
водић Трувуна Милан, -Зобеница Вида Бранко и Кат-
ранови^ Миле Ђуро; 

Колунџија Саве Мирко, Лапац Дана Милорад, 
!Мајкић Петра Босиљка, Новаковић Николе Стево, 
Сефић Мехмедалија Зулејка, Шељо Лазара Петар, 
ШтрбацчРадић Ђуре Невенка. • 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
мајори: Бркић Мухамеда Смајо, Милешевић 

И ш т е ш ја Милан, Митров Лазара Војин; 
капетани: Арнаутовић Милана Божо, Бањац Ми-

хајла Милан, Вишиот Марка Перо, Ченгић Смаил е 
Есад, Фалатар Андрија Динко, Фа јаић Алије Сафет, 
флик ер Волфа Леон, Гарава Милана Микан, Кљајић 
Спасоја Милан, Кнежић Шпире Сретен, Коврлија 
Никола Јашо, Михић Јове Гојко, Миљевић Симе БО-
ЖИЈИ Плаца Пере Вељко, Шаренац Ђуре Трипо, Таба-
ковић Ибре Шемсо, Тишма Мила Јој-а, Тврз Домини-* 
ка Јосип, Утјешиновић Миле Дупиш и Видовић Ми-
хајла Богдан; 

поручници: Атлагић Цвијо Драго, Чу либр« Јове 
Бранко, Делић Авдо Мустафа, Диздар- Авде Шемсу-
дин, Добријевић »Стевана Мармо, Драговић Илије 
Бранко, Ђуровић Николе Ристо, Ерцег Илије* Божа', 
Граховац Мирка Милан, Изић Нашана Фадил, Јурић 
Станка Стево, Карталовић Хасана Крфа«; ДСевац 
'Јосипа Ђуро, Лазаревић Ристе Влатко, Михаљевић 
Пере Милан, Милашиновић Луке Стојман-:, Пилиповић 
Давида Станко, Поповић Раде Бојан, Рађеновић Сте-
ве Ђуро, Сабљић Саве Милан, Савић Јола Милисав, 
Станаревић Ву је Мирко, Вујановић Ј андри је Драгоје, 
Вујновић Крсте Јово, Зец Цвије Бошко и Зрилић 
Стевана Милан; 

по шор учи ицн: Аџић Душана Миле, Аш кић Павла 
.Ђуро, Бабић ЈОВКЈ Милан, Бајић Јована Славко, Бур-
саћ Никше Чедо, Черко Хусе, Ибрахим, Џалто Пе-
рице Томислав, Кнежевић Недељка Анђа, Кужета 
.Ђуре Илија, Латиновић Николе Ђурђе, Лукић Ри-
сте Драгоје, Малбашић Јандије Бранка, Марковић 
Тривуна Душан, Мучибабић Јевте Сергије, Остојић 
Ђорђа Анђелко, Пашовић Милана Раде, Ступар Симе 
Милутин, Шкорић Николе Милош, Татић Стајама 
Милан, Вујић Панте Лука и Вуруна Драгутина 
Стојан; 

заставници: Бјелотамић Стеве Душан, Богдановић 
Даде Милан, Јакић Ђуре Мирко, Малкић Николе Ми-
рко, Панић Маре Бранко, Пилиповић Мик ајла Перо, 
Ракуљ Николе Илија, Басић Ђуре Недељко и Симић 
Павла Вукосава. 

; ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ ЈП РЕДА: 
• ма»Ј01р: Каленић Авде Теофил; 

капетани: Бјеловук Сава Михајло, Гороња Двије 
Реља, К а р а н а в а Оере Ђуро, Кецман Блаже Јово, 
Комненић Петра Никола!, Куглама! Мила Ђорђа, Ма-
ринковић Раде Ђурица, Медић Стеве Милан, Мијој-
лић Васе Мирко, Мујагић1 Неђира Џевад, Муратовић 
Петка Рад . Османовић Мухарему Мехмеда лија, Пу-
зигаћа Дмитра Милорад, Радаковић Обрана Владо, 

Рашевић Шћепе Ристо, Спаравало Душана Жарко, 
Шобот Василија Аћим, Тривић Стеве Мирко, Вукај-
ловић Митра Љубо и Вукоје Бошка. Рајко; 

поручници: Анџић Јове Петар, Ђурђевић Пере 
Раде, Сезлић Јусуфа Галиб, Јовић Луке Ђорђило, 
Кецман Драгољуба Владо, Лукић Мила Страшило, 
Максимовић Михајла Драгаша, Мандић Давида Јово, 
Маљковић Мије Ђорђе, Матић Митра Цвјетиш, 'Ми-
хић Ристе Саво, Приморац Стјепана Ание, Риђано-
вић Ахмета Фадил, Сокић Николе Дика|, Стефановић 
Лазара Милош, Трнинић Мита Бранко, Вржина Ни-
кола Данило и Вујичић Илије Митар; 

потпоручник: Вандало Цвије Вељко и Трифко-
вић Живана Вујадин. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпуковник Мил ечев ић Димитрија Будимир; 
мајори: Биједић Адеми Ђемаш, Шеховић Муста-

фе Ахмет и Вуковић Стевана Слободан; 
капетани: Бањац Михајла М&Длан, Дујмић Карл! 

Алојз, Феризбеговић Х)гШа Мухарем, Харамбашић 
Ибрахиму Мухамед, Илић Дм|итра Ванко, Кецман 
Милана Драго, Плаца Пере Вељко, Шевкушић Неђе 
Цвијан1, Вашалић Стојана Ратко; 

поручници: Ал »кадић Даута Фадил, АликЗДић 
Омера Мухамед, Сабић Мустафе Назиф, Вилић Мате 
Јуре, Бошњак ПеЈе Душан, Цица« Мићана Саво, Чам-
џић Алије Ибрахим, Чулибрк Јове Бранко, Диздар 
Авде Шемсудин, Добријевић Стевана Марко, Додић 
Тодора Драго, Дука Стевана Илија, Ђуровић Николе 
Ристо, Фетахагић Рамадана Мехмед, Гаврић Лавре 
Ацо, Кахвић Мухарема Ибрахим, Којић Драгоја Ду-
шан, Кресо Хасана Алија, Кр есо Џафера Кадрица, 
Куленовић Мухарема Ахмед, Куленовић Дервиша 
Зијад, Кукић Лазара Живко, Лазаревић Ристе Влатко, 
Лазић Обреда Војислав, Масло Лазара Васо, Миха^ 
љев1ић Пере Милан, Миличевић Илије 'Јово, Мишић 
Ивана Анто, Стаковић Реџина Абдураким, ' П и ш т а -
вић Давида Станко, Паповић Лазе Триво. Поповић 
Раде Вајан, Радмановић Николе Драго, Рађеновић 
Стеве Ђуро, Рајак Риста Мићо, Реметић Мате Радо-
слав, Ристић Матеје Божо, Сабљић Саве Милан, Сара-
чевић Илијаса Мухамед, Симиџија Јове Момчило, 
Стојчић Николе Ивица, Шарановић Косте Гојко, 
Шарић Светозара Стјепан, Шертовић Хус е Ахмет, 
Шиљак Мухарема Хусеил, Тодић Ахмета Салих, 
Т р е ш Алојза Славко, Бокић Милана Миленко, Вуч-
ковић Симе Милан, Вукаш-игаовић Богдана« Бранко, 
Вуко!Е»ИЋ Васе Гојко, Гребенар Мирка Небојша, Хр* 
њић Шабана М У Ј О и Зарић Косте Јово; 

потпоручник: Ашкић Павла Ђуро, Бабић Јове 
Милан, Биберчић Мила Радослав, Бошковић Матије 
Ђорђе, Бурзић Ибрава Шериф, Чекр© Хусе Ибрахим, 
Черкез Валка Авиз, Делић Хашима Хамдија Дизда-
ревић Шефкија Решад, Дошеновић Мила Никола, 
Главаш Јована Боро, Грујић Сане Љубо, Имановић 
Дервиша Факир, Јефтић Остоје Ђоко, Кнежевић 
Ђурђа Урош, Кужета Ђуре Илија, Латиновић Никола 
Ђурађ, Линић Илије Милован, Липовача Омера Ју-
суф, Лукић Репете Драгоје, Маслић Шаћири Исмет, 
Миловић Сим аутца Јагош, Николић Милана« •Јован, 
Праљавс Шимуна Мирко, Пушкаревић Симе Милан, 
Радета Стеве Угљеша, Радовановић Ристе Дамјан, 
Раѓај® 'Јаве Мирко, Сарајлић Мује Садик, Вујановић 
Тодз ©ранко. Вујић Панте Лука и Вујовић Обрада« 
Милован; 

заставници: Адамовић Симе Милош, Бањац Мла« 
дена! Драго, Бјелотамић Стеве Душан, Бошковић 
Ђуре Дамјан, Божић Саве Анђелко, Чабрић Пере 
Фрањо, Деспот Триве Недељко, Диздаревић Шеф-
кије Раиф, Домазет Николе Јово, Дураковић Драгу-
тина Р а з в о ј е , Џинкић Благоја Бокшан, Шрахимпа-
шић Мустафе Бесним, Јокић Ђуре Мирко, 'Куносић 
Сулејмана Авдо, Курилић Ристе Чедо, Мандић Ми-
лана Миле, Мичић Тоне Предраг, Ореч Ангине Пе-
тар, Папић Маре Бранко, рашић Марка Стеван, 
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• 1 - . !\м • ' ; 
Р е ш ћ Јаковљева Радослав, Родић Јована Душан, 
Секулић И л и к Бесељко, Шојић Душана Мирко, 
Бричко Раке 'Душан, Зе беници' Вида1 Бранко и 3-ср'ић 
Пере Цвитан; " 

Абрамовић Симеуна ' Љубица, Черни Стефана 
АНОЈ-КЗ, Јурић Ђуре Јово, Којић Симе Милен, Колун-
џија 'Саве Мирко, Кукољ Ђуре Милорат, Мчупч Са*-
лих-а Сако, Нинић Лазе Ђорђе, Пајчин Божо Мирко, 
Полић Ђурђа Јовица, Рађеновић Милан Мићо,' Рогѕ«-
стовић Николе Зора, С,илкић Павла Вукосав , С трн ̂ »но-
вић Ахмет Сафета), Слатинац Јефте Никодин, Стојко-
вић Милана Младен, Штикић Миладина Мирко, Штр-
бав Родић Невенка и Тодић Ивице Дриго, 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Крзић Ибрахима Бивер, Ненадић Ри-

сте Владо и Стојановић Миливоја Владо; 
поручници: Аликвдић Омета Мухарем, Бећиро-

вић Мухамеда Касим, Боснић Тодора, Веселин, Ча-
брило Косте Милисав, Черимаетић Халила Суљо, Дани-
ловић Раде Спасоје, Дроњак Николе Дупмн, с>ет и-
агић Рамадана Мехмед, Ју рук Махмута Сакиб, Ко-
вач Баде Љубо, Кукић Левара Живко, Отановић Ре-
џие Абвдрахим, Паповић Лазе Триво, Радомирове^ 
Стеве Момир, Реметић Мате Радослав, Смајић Мех-
меда ли је Ри(фа'-т, Стојковић Милоша Драго, Вујановић 
Таде Звонко, Зур оц Илије Пр едрат; 

потпоручн&гци: Алагић Ибро Мехмед, Вз лорда 
Ђоке Неђо, Батало Милана Душен, Вучек Карла Кар-
ло, Главаш Јована Боро, Гребовић Б а д е Мехмед, 
Хускић Мухамета Хајрудин, Јовичић Стеве Слобо-
дан, Капетановиќ Османа Шемси, Маглајић Ахмета 
Есхак, Маглић Шар иф а Намет, Миралем Едхема Ну-
рудин, Павић Аиде Ајдин, Пејић Сто-хн:. Висио, Пе-
тров Фрање Крвен, Паздирц Николе Франц, Станко-
вић Риоте Мирко, Шкрбић Луке Урош и Тен осић 
Авдије Аго; 

заставници: Вукановић Пере Ђокгн, 'Фазлагић 
Ибрахима Џемал, Ф ^ л а г и ћ Ибрахиму Месуд, Ф гру-
шић Аврама Бланка, Грчевић Томе Антун, Ибра<хим-
пашић Мустафе Беким, К а п е т а н о в ^ Хусеина) Енвер, 
Керсрклић Светозара Бошко, Класен Пава Славко, 
Ку рил ић Ристе Чедо, Лучић Младена (Борислав,. Мар* 
чета Стевана Симо, Мехмедић Аиде Мехмед, Михај-
ловић Саве Стеван, Мрђан1 Или јб Ђоко, Новак Фра<-
ње Јарослав, Ољача Михајла Стана, Ојртићл Јована 
Милован, Пошр-чић №<-)на Звонко!, Пешовиќ Пере 
Бранко, Петковић Сејде Халил, Ренић Јакова Радо-
слав, Родић Јована Душан, Ружић Ристе. »Богољуб, 
Салиепахић Мехмеда Есад,. Вишић »МилаимЂуро,Ву-
касовић Алексе Ђорђе и Зорић Пере Цвитан; - г • 

Агачевић Це ладин овић Ајиша, Драгишић Воји-
слава Борка, Ћулафић Ибрахима Ибрахим, Ђур^ћ' 
Марка Слава, Ђурковић Милана Момчило, Гвозден 
Неје Саво, Кесић Мила Др алги, Кнежевић Илије А-
лекоа«, Кохут-Родић Обрада Мирјана, Коловрат Анте 
Вера, Кумобат Митра Крстан, Ладаћ Митр'а- Ратко, 
Лујић Милоша Рг»јко, Лукић Светозара Ангелина., 
Ок ић .Мартина Фаница, Паљић Остоје Драгица, Па-
спаљ Јовама Лука, Пилиповић Ђурђа Малеш,.Полић 
Стојана Крсто, Пу шоња Мила Ружице, Рамљак Мате 
Иван; 1Шкара<ц Тодора Владо, Шљивић Бошка' Вид, 
9 ап ацовић Ибрахиму Ба јшит , Вадњал Јосипа Бог-* 
дан1, Балић Јове Добрила и Зорић Стасе' Лука. 

М Е Д А Љ О М З А Х Р А Б Р О С Т : 

Т^елшић Мехмеда Мурувета, Ђурковић Микана 
Момчило, Ефица Салка! Муеаифа, Кнеок^ћ Дукина 
Мирко, Лујић Милоша Рајко, Мајкић Петра Босиљ-
ка, Медић Недељка Мица, Милешеви^ Арсена Ковиљ-
ка, Пил шт сивић Пере Душан, Радоња« Мате Иван, Сту-
Јфвр Стопама Опасан, Тодоровић М т а т Петар, То* 
Лаловић Ибрахима Бајшит и Вздњад Јосипа Вовдаи. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Бабић Хасана Рамо, Бутулију Јовама Мшгш, ' 

Ча.тић 'Јакоба .Асим, Ђулић Рег ибе' НехбиЈа, Фили-
повић Флоријана Александар, Хочкић Храста Шеф* 
мат, Хрустић Османа Изет, Кљајић Мила« Илија, Љу* 
банић Илије Јово, Музур Акифа Абдулах, Остојић' 
Бошка Вукита, Пашић Узеир а Субха; Ш е в њ а к ' Авде, 
Хусеин, Остроцки Милослава« Вера, Радић Ива«!* 
Чиро, Синђелић Миће Благоје, Тодоровић Мила Ла-
до, Тодоровић Милана Петар, Вукадин Петра Обрад 
и Зеленковић Пакете Душан. 

Бр 5€0 
1 новембра 1947 годиме 

Беотрод 
Секретар Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

На предлог Врховног команданта оружаних ш е -
га- ФНРЈ, .а на« основу члана 2 Закона о орденима 
и медаљама Федеративна Народне Републике Југо« 
славије 

- р е ш и о ј е 
се зп показану храброст, уметност у комана 

довању, освагдеочени рад на остварењу братства и је* 
динства међу нашим народима и стечене заслуге *« 
народ у току народноослободила«ч!ке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
Поручници: Јогадаић Лазара 'Жика,1 Милш-сиѕ&Н 

Милоша Михајло и Радановић Дмитра в о ј к а н ; ' ' 
еот поручници: Максимовски Г>2<зде "Војислав. V 

Максић Жике Милана - 1 4 ' • 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА И РЕДА: 

' -мајор.Шшко^ви^. Павла Ђура;. • - : -
, поручници: Варош Тодора ј^арко, Василић Маде* 

ВелимирСтојана Цвијо, Керкез Митре 
Раде Ќо»рда 'Мила Милан., Ковачевић Станка' Мирќев 
Матијаш Ристе Лазар,. Менићанцш 'Васе Драган, Рове* 
в»ић Голуба Мирко, Тркуља Дмитра Петар. 'Тртице 
Идаје Стојан и Вукас Владимира Бранко; 

п о т п о р у ч н и к ; Бјелајац Свете Дара, Давидовић" 
Драгића Стеван 'и Наранчић М^на Милан; 

заставник Ђујић Душана Милан. 

ОРДЕНОМ* ПАРТИЗАНСКИ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА:, 
штетан Мимица' Стилон а; Урош; 
е а р учинци:" Баста Илије Даце, Давидов ић Бранка 

Љубо. Тач Јове Богдан, Гавриловић Ђурђа Душа«, 
Иконић Пере Милко, Илијашевић Стевана Љубан, 
Ивановић Станка Чедо-мир, Јандрић Ђуре Војислав, 
Милатовић Микоша Михајло, ' Миловић Саве Блажо* 
Панић Ђурђа Адам, Савчић Петра Никола, Шоли Ива-
на Мате, и, З ^ а ц , Пер е Ристо; 

потпоручник Студ,ар- Васе ЛаЗДк 

- ОРДЕНОМ ЗА' ХРАБРОСТ; - . . , 
по&учнвднг Грбић Ђурђа) Драго И ВелЖК М М ф 

ла раденко-; . . . > 
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потпоручник: Бјелајац Свете Дара, Ступар Васе 
Левар, Вранеш Лазе Мислам и Звицер Милијана 
Мило. 

Бр. 579 
9 октобра Ш 7 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославије 
на предлог Врховног команданта оружаних сна-

га ФНРЈ, а на успону члана 2 Закона о орденима и 
медаљама Федеративен Народне Републике Југосла-
вије 

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

дова«^, осведочени рад на остварењу братству и 
Јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
ва народ у току народ ноосл обод и л ач к е борбе одли-
кују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпуковник Кораћ Миладина Стојан; 
мајори: Антонић Јосипа Миховил, Дамјан Вик-

тора Виктор, Давидовић Михајла Миле и Малешевић 
Николе Славко; 

капетани: Јокић Лазара Ђорђе и Кораћ Стеве 
Мићо; 

поручници: Цагић Паска Марко, Граорац Јове 
Милан и Грбић Ђорђа Миленко; 

потпор учи ицн: Кецојевић Милка Ђоле 9 Ступар 
Мила Мирко; 

заставници: Гогић Илије Дано, Кнежевић Илије 
Блажо и Зјача Милана Раде; 

Ацовић Раш осава Милован и Јањић Ђорђа Воји-
слав. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
мајори: Бајић Душану Ђуро, Одоријин Стјепана 

Јаков, Пејаковић Стевана Владо, Тешић Петра Ла-
зар; 

капетани: Јокић Лазара Ђорђе и Јовановић Пав-
ла Душан: 

поручници: Нурковић Павла Анте, Делић Османа 
Омер и Вичић Милосава Александар; 

1 ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНКЕ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
пуковник Стевковски Милана Благоје; 
мајор Одрљкин Стјепана Јаков; 
капетани: Јовановић Павла Душан, Јовановић 

Велемша, Драгослав, Кораћ Ставе Мићо, Митровић 
Леке Драгаша, Атнер Фрање Андрија и Преданим 
Франца Едо. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
МИЈ ор Бајић Душана Ђуро; 
поручници: Јовић Милана Иван, Никчевић Саве 

Миливоје, Ракић Паје Светомир, Вучковић М Вера 
ег Вељковић Божидара Видоје; 

потпор учинци: Цвијановић Стеве Бр»а»нко, Иван: 
чић Станка Петар, Јурић Фгијана Маринко, Мике-
тић Милорада Стеван, Сиљак Михајла Добрило и 
Вељачић Ивана Бранко; 

заставници: Атанацковић Срете. Здравко, Хрва-
тки Блажа Бруко, Ившић Јадра Динко, Јамузовић 

Павла Петар. Ковачевић Мила Дмитар и Пластић 
Јосипа Јурај; 

Петровић Ђуре Стојан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
иотпуковник Бацковић Луке Митар; 
мајор Самар.ић Крсте Милован; 
капетан Косценић Леонида Леонид; 
поручници: Агнер Фрање Андрија, Багар Миха 

Мато, Бајић Живана Душан, Јовановић Томе Јован, 
Пуцић Илије Светозар, Ракић Паје Светомир, Три-
кић Лазе Мил-« и Вујошевић Тодора Митар; 

потпоручници: Вељшић Милорада Драган, Зин-
довић Саве Ново и Живић Станислава Драгољуб; 

заставници: Кокић Грге Душан, Машинић Адем® 
Џемо, Милошевић Николе Лука, Младеновић Јелен-
ка Рајко, Пла.стић Јосипа ЈураЈ, Раковић Голуба Јо-
вић, Станковић Јована Драго, Војводић Милића Да-
нило, Грубић Метода Душанка и Петровић Ђуре 
Стојан; 

Ра јак Стеве Стојанка и Мурић Пере Мирко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
потпоручник Лисић Милоша Никола; 
заставници: Ћурчић Боривоја Душан и Јовано-

вић Милорада Павле; 
Радак Стеве Стојанка, Штраус Илије Злата и 

Ш а т л ић Ђоке Срето. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: . 
Дерикрава Милана Анђа, Митровић Лазара Ми-

одраг и Радуловић Миленка Владимир. 

Бр. 562 
7 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југослвије 
на основу члана 2 Закона о орденима и меда-

љама, а иа предлог Врховног команданта оружаних 
шата ФНРЈ 

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

остварењу братства и јединства међу н'ашим наро^ 
дама« м! стечене заслуге за народ у току народно-
ослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
Ћеранић Дана Станко, Домбај Ивана Карло, Ка-

дић Хамида Мунир, Пиљуша Миливоја Милош, Пухар 
Стојана Никола, Рондаш Станка Вид и Шкорић Мила 
Стојан. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА П РЕДА: 
А јановић Акифа Фа-хрмј* ' Черанић Дана Станко, 

'Домбај Ивана Карло Пиљуга Миливоја Милош к 
Савић Данила Шпиро. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Брдар.Јурје Јаков, Брчогћ .Ђорђа Зора, Будалија 

Зададеа Хуснија, Черимић Алије Мунуб, Мишић Сас-
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лиха Хилмија. Домбај Иваил Карло, Ђукић Луке 
'Јово, Кадић Хамида Мунир, Кесић Мила Драган, 
Кнежевић Илије Алекса, Лукач Вида Јово, Окић 
Мартина Фаница Пиљак Стевана Неђо, Полић Сто-
јана Крсто, Поповић Обрада Јован, Пухар Стоена 
Никола, Рондаш .Станка Вид, Сарачевић Мехмеда 
Хамаса, Савић Данила Шпиро и Шкорић Мила Сторам. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
Ахметбеговић Ибрахима Ахмет, Ацовић Мила 

Мирко, Ариаџић Салиха Омер, Алечковић Османа 
Ахмет, Авдагић Мухарема Ахмет, Брдар Јуре Јаков, 
Јеремић А Л И Ј е Мунуб, Чимић Мехмеда Осман, Чи-
плић Салиха Хилмија, Хаџиабдић Мехмеда Енвер, 
Морић Мићана Ђоко, Ковачевић Пере Неђељко, 
Љубуичић Балада Сал чин, Пантић Митра Милан, 
Падало Лазе Јово, Шешум Данила Момчило, Тасо-
вац Марка Данило, Тихић Вечера Асим и Ва1оић Ми-
хајла Дупп". 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
Чејв:н Рупи и з Адем, Ковачевић Пере Недељко, 

Љуишчпћ Билала Салчки, Муштровић Ибрахима 
Мустафа' и Васи!* Михаља Душан. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
Ауспћ Јосипа Дрзго, Бузаљко Халила Џемал, 

Че јв ага Руанда Адем Џубур Мије Дгрво, Гандура 
Халила Хусеин, Хдз ер ић Зејниле Шућо, Николић 
Тихомира Вукосав, Полић Николе Деде, Пудар Владе 
Душзн, Рукавац Душана Ђуро и Вулетић Јована 
Мг ла« 

Бр. 589 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине ФедератиБ-че Народне 
Републике Југославије 

на предлог Врховног команданта оружаних сна-
га ФНРЈ, а иа основу члана 2 Закона о орденима- и 
медаљама Федеративен Народне Републике Југосла-
вија 

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

д о в а ^ , осведочени рад на остварењу братства и 
јединства међу нашим народима и стечене заслуге 
за народ у току »аро дноослобо ди лаике борбе одли-
кују 

капетани: Милић Врдка Младен и Вукадинавик 
Луке Душан; 

поручник Шуковић Боже Вукота. 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
капетани: Ђорђевић Данка, Јагера Јурија Ма-

ријан, Јотановић Миленка Владо, Радованов Гавре 
Миленко, Терзић Ђорђа Милован и Зарић Захарија 
Тодор; 

поручници: Мирковић Косте Милан Чупурдија 
Јове Стево, Саршока Рудолфа Антон и Ш а б а т Ни-
ка Јован 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
нотнуковник Јовичевић Саве Димитрије; 
м 1 је?з Петаковић Павла Ђуро; 
капетан Бичанин Мила Славко; с 

поручници: Басара Ђуре Драго, Шорац Јанка 
Миле, Скорупан Илије Душан, Штингела Марка! 
Иван и Варагић Ибрахима Мухамед; 

и от поручници: Дедић Мухамеда Ахмет, Хобота 
Степана Марјан, Куга Фрање Даворин, Наранчић 
Богдана Владимир, 11словић Давида Михаило, Стан-
ковић Мила Константин и Вујошевић Тодора Миле; 

зхгтгвници: Никовић Го^ка Милија, Пећанац Пе-
тра Милан, Петковић Ђурђа«а Бранко и Стојадин 
новић Михаила Саво; 

Битевић Андрије Андрија и Судар Ристе Милан. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Бозев Глигора Илија и Тодоровић Ри-

сте Драгољуб; 
.поручници: Магла {лија Мухамеда Алојза и Пав-

ковић Милоша Бранко; 
пот пер учи ицн: Ацовић Радослав« Драгослав, Ан-

дрић Н о в и т Радомир, Благојевић Љубивоја Коста, 
Ћосић Стевана Душа«;!, Дедић Мухамеда Ахмет, Ђу-
рица Митра Лазар, Глигоровом Георгија Глигор, 
Куга Фрање Давени«, Николић Милан;,. Велимир, 
Ристовски Митра Школа, Станковић Мила Констан* 
тин, Трифуновић Стапка Милан и Вујошевић Тодо-
ра Мило; 

за'Стеници: Ацевски Георгија Младен, Алексић 
Јована Спасоје, Арпаџијд. Махмуда Ќеман, Бруси« 
Жарка Милојко, Драговић Благоја Никша, Ђорђе-
вић Трифуна Радо,мип, Трубиш Рапаела Зорко, Гру-
бић Петра Душан, Крагуљ Лазара Душан, Остојић 
Сретена Тихомир, Пауновић Радивоју Добрашин, 
Павловић Фрање Фрањо, Путипа Антона Јосип, Си-
мић Радована Љубо, Скенџић Исе Ђуро, Сертић Јо-
сип Славољуб, Суботић Мије Станко, Шћепановић 
Ћире Марјан и Вз>сић Богосава Радош. 

Бр. 653 
3 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
потпукошик Кукољ Симе Урош; 
капетан Личанин Мила Славко; 
поручници: Басара Ђуре Драго, Чор-ац Јанка 

Мило, Дамјановић Мартина Никица, Кошчевић Вида 
ромео, Росић Лазе Ђуро, Скорупан Илије Душан, 
ЈЦтиагела Марка Иван и Војзаогић Ибрахима, Мех-
мед. 

/ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА! 
мајор Новаковиќ Павла Ђуро; 

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративне Народне 

Републике Југославнје 

на основу члана 2 Закона о орденима и медат1 

љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

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

народ у току н ар одн омслободилатае борбе, 
у: 
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МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
мл. водници: Аврамчевскти Глигора Ристо, Ми-

лосављев^ Стевана Живота, Петровић Трифуна 
Са-во и ТодосиЈе&ић Светозара Никола; 

десетара Ђорић Божидара Михајло, Рајковић 
Огњана Миленко, Совиљ Мила Петар и Шабановић 
Реџепа Азем: 

борци: Божић Станка Милоје, Брлић Вице Бран-
ко, Бу кур Душана Александар, Домзет Андрије Ју-
ре, Ђорђевић Павла Добривоје, Филета Илије Ни-
кола, Гаковић Марка Томо, Галешић Стјепана Јо-
сип, Јанковић Живојина Живота, Јоксимовић Илије 
Илија, Ковачић Јанеза Винко, Ковачевић Илије Мег-
дан, Косанић Љубисава Мирослав, Ломе« Михајла 
Михајло, Матејић Мирослава Драгослав, Милошевић' 
Стојана Војислав, Ми ранкић Милутина Миодраг, 
(Николић Михајла, Петар, Пољић Мује Салка-н, Пе-
тровић Стојадина Јован, Пердић Ивана Иво, Петро*-
вић Чеде Раде, Пенић Саве Сава, Петровић Станоја! 
'Љубиша, Рибарски Јована Јован, Стојановић Радо-
мира Светислав', Стајић Мате Дејан, Савовић Гвоз-
дена Драгиша, Савић Милића Чедомир. Савић Хра-
нислава Љубисав, Трајковић Ставре Вукадин и Вар-
га Ђур-е Ђлро 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
' десетар Совиљ- Мила Петар; 

борци: Божић Станка Милоје, Благојев«** Ђор-
Тодосије, Балса Анте Иван, Ерчић Живка Дра-

гутин, Миражић Милутина Миодраг, Николић Ми-
лоје Милојко, Пеулић Илије Ђуро, Павловић Ми-
лутина Слободан, Пенић Саве Саво, Петровић Ста-
ноја Љубиша, Ранђић Радоње Душан, Савић Ми-
лића Чедо мио, Трајковић Ставре Вукадин, Варга 
Журе1 Ђуро и Здравовски Глигора Благоје. 

Бр. 507 
1 новембра 1947 године 

Београд # 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

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

ДО народ у току нар одн оос л обо д ил а ч к е борбе 
одликују 

" : ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: • 
ст. водници: Гулин Ивана М И Р К О , Макари« Мате 

Драго, Писку,р Франца Алојз, Поповић Вида Ми-
хајло, Радић Мате Иван, Радичић Рамба Азис, Саша 
Милана Милан Седел* Јакоба Јакоб, Ш&мац Јосипа 
Рафаел и Вранеш Рада Ђуро; 

водници-: Арбутина Ђуре Јово и Дивљак Ми-
лана Илија. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Ћић ерић Блажа Ранко и Папић 

Јоже; 
водници: Бродић Филипа Цаи ј етни. Кран зел ић 

В$ШМС№В$ Рудолф и - Пејић Љубомира Александар; 

мл. водник Делић Ђуре Богдан; 
борац Кире мо® Мухамеда Роџобовић. 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД Ш РЕДА: 
ст. водници: Ћићерић Блаже Ранко, Томовић 

Петра Милорад и Папић Матије Јеже; 
водници: Добросављевић Милоша Јанко, Пејић 

Љубомира Александар, Ристић Димитрија Најдан и 
Владетић Николе Петар; 

мл. водник Новак Франца Цирил; 
борци: Андовски Алексе Бранко, Бајић Теодора 

Боривоје, Јосифовић Вукадина Милован, Красоје-
вић Живадина Драгољуб, Милинчић Ранка Славко, 
Павловић Милорада Александар, Вукичевић Спасоје 
Душан и Вукосављевић Стевана Рајко. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
водник Ђорђевић Светомира Живомир-; 
боран Салваторе Морело. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД. 
водник Ђорђевић Светомира Живомир; 

^ борци: Дуњић Чедомир и Покрајац Јована 
Спиро 

Бр. 594 
1 септембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 
Народне скупштине Федеративна Народне 

Републике Југославија 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружаних 
снага ФНРЈ 

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

народ у току народно ослободил ачке борбе, уме-
шност у командова«^ и осведочени рад на оства-
рењу братства и Јединства међу нашим народима, 
одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД II РЕДА: 
капетани: Беле Алојза Алоја, Мухвић Антона 

Иван и Перић Остоје Драган; 
поручници: Вуд ровић Николе Јаков, Познић 

Томе Раде и Тодоровић Мила Стојан; 
потпоручник: Ковиља,ц Стеве Јоцо, Маравић 

Петра Миле, Павелић Мије Томо и Тодоровић Павла 
Милан; 

заставници: Арбугин-з Симе Болео, Ђерић Бог-
дана Стево, . Кевић Јове Саво и Кљајић Јована 
Стеван; 

ВОЈНИ чиновник Дугошија Пеела Станко. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: Ђукић Миленко, Гоја« Милована Ми-

лош, Савић Дана Никола, Стјепчевић Дмитра Ни-
кола. Шефкушић Стевана Лалар, Видачек Стјепана 
Јосип и Зира је Милана Марко; 

поручници: Цел^ћ Мате Нина, Коруга Ђурђа 
Дане, Мерле Јосипа Драгутин, Момчиловић Дмитра 
Душан*, Ранисављевић Стојана Благоје и Вл а дужић 
Саше Лазар; 
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потпор учинци: Бошковић Андош Јован, Кара-
новић Илије Милан, Маравић Петра Миле и Мија-
товић Ристе Босиљка; 

заставник Кесић Јове Саво. 
ј 
ОРДЕНОМ П АРТИ ЗА* НС КЕ ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 

капетани: Марељ Ђуре Никола и . Шефкушнћ 
Стешна Лазар; 

поручници: Бајић Јована Саво, Радиво јевић 
Стојана Рајко, Рајак Милоша' Бранко и Родић Ни-
коле Блажо. . 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетан Иванчић Ивана Иван; 
поручници: Аћимовић Васе Милан, Арћанин 

Ивана Крсто, Бубало Мате Богдан, Габриш Фрање 
Славко. Главашки Јована Бранко, Марковић Николе 
Јосип и Швацо Болте Фрш>о; 

лотпоручници: Левак Мирка Мартин, Првчић 
Павла Драгутин, Смиљанић Ђуре Милош, Стојано-
вић Тодора Светомир, Стручић Анте Крсто, Шихић 
Ибрахима« Авдо и Влашић Ивана Иван; 

заставници: Ћасаров Симе Симо, Дабић Јоте 
Славко, Комић Ибрахима Сулејман, Костадиновић 
Павла Стево, Краљ Мије Стјепан, Му тр ић Шабана 
Адам, Вичић Јожефа Јожеф и Зрињскм Павла Иван. 

војни чиновници: Марохнић Павла Иван, Осет 
Аугустина Андрија и Перовић Павла Јосип, 

Бр. 595 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

! Народне скупштине Федеративне Народне 
Републике Југослвије 

на основу члана 2 Закона о орденима и меда-
љама, а на предлог Врховног команданта оружан«* 
снага ФНРЈ 

р е ш и о Ј е 
да се за показану храброст и нарочите заслуге 

за народ стечене у току нар однео сл обод и лачи* 
борбе одликују 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
борци: Арсенијевић Паје Драгомир, Голић Јо-

вана Милан. Хајрули Идриза Хесат, Кривокућа Пе-
тра Миле, Недучин Стојала Лука, Ољача Михајле 
Милан, Рајић Добросава Живојин. Савић Душана 
Борисав, Стипић Мије Драгутин, Станојевић Ми* 
Лана Живојин, Стефановић Станиславу Милорад, 
Шукић Бошка Милан, Тодоровић Илије Бошко И 
Живановић Богосава Драгомир. 

МЕДАЉОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД: 
борци: Алу јевић 3 их е фор а) Тахир; Ареф Муха-

рема Ареф, Асановић Идоиза Чамил, Анђелић Мате 
бранко, Балинд Јаноша Деже, Биркаж Луке Роко, 
Борош Михаља Стеван, Бера Иштвана Шимун, Ве-
љу љовић Зенула Гани, Бељуљовић Међита Бељуљ, 
Чежегри Јосипа Јосип, Черлек Рајма Хазбо, Чолак 
Драгутина Тихомир, Дурммшевић Демир а Емил, 
Дошла Лајоша Л З Ј О Ш , Дорословачки Душана Га-
врило, Дријењовски Михаља Сшоел, Доро слов ачки: 
Душана Радован, Драгојевић Славка Саво, Ђем1®-

ло!|ић Ре мш а Ђе мал; Ечеди Паје Пајо, Фиштеш 
Плеша, Илеш, Фишер Петра Јован, Фекета Матије 
Андрија, Голубовић Милоша Драгиша, Гољеш Јо-
вана Владислав, Гвозденовић Бооке Властимир, 
Брцек Блаце Лука, Хегедиш Ференца Винце, Ши-
шовић Шабана Ибеш, Ибис Даута Хуо, Иванковић 
Јоце Ђуро, Јаћимовић Петр1а Душан, Јовић Свете 
Лазо, Јухас Јана Ференц, Јухас Иштвана Карољ. 
Јакуп ов ић Асима Јакуп, Корица Васе Илија, Карло 
Јозефа Јозеф, Киш Андраша Андраш, Каплановић« 
Нисипа Оамам, Кочиш Фрање Фрањо, Ковачевић 
Косте Ангел, Кеврешак СЕЈВ« Лазар, Калдар(аш Јог 
сипа Трајан, Ковачевић Стипана Андрија, Коруга 
Марјана Љубомир, Лајовић Радосава Јован, Лати-
фолић Амета Мехмед, Мастиловић Ристе Јован* 
Мазлам Ку тиша Мустафа. Мате Имра Михаљ, Мол-
нар Стевана Јован, Милошевић Драгољуба Душан, 
Миклош Пе фа Петар, Маровић Иве Трипо, Мамков 
Омера Афмвд, Милојевић Благоја Милан, Милик 
Љубисава Драгиша, Муслијевић Излије Ажија, Мар-
ковић Живе Живадин, Никојд оповски Андона Сан-' 
дре, Наћафаркаш Мач а Ша Јосип, Назир овић Рама 
Ајдин, Не ми ЈД Јосе Божо, Новотка Јосипа Франко* 
Опсеница Јована Милан, Ола Андора Петар, Попо* 
вић М и љ о Миливоје, Пете Михајла Михајло, По« 
и овски Јоце Паул, Пукала Андрије Никола, Пајић 
Хасана Ћамил, Петровић Шала Милан, Палер. Фра-
ње Фрањо, Ристовски Спасе Видан. Рамус<ев«ћ Ђе* 
мала Исмаил, Разлог Фрање Иван, Стипановић Ла-
зе Иван, Саитовић Фејзула Јашар, Су дејановић! 
Хеима Халил, С амер еди Михаља Пал(, СеимовиА1 

Серифа Селим. Сети Карла Геза, Шабановић Ибра-
хима Неџеп, Шестин Јерка Фрањо, Шпољар Мирка 
Павле, Шотра- Које Ристо. Шотра Ристе Лазар, Та-
маш Петра Петар, Танасковић Јамка Вог обид, То-
мин Живе Цвета, Урбан Стевана Јован, В ен уш Јос 
сипа Карло, Војин Славка Милан, Видрић Ђорђе 
Божо, Вуковић Јанићија Милорад, Вулетић Андрија 
Тома, Вента Јозефа Јозеф, Зуле ловић Каина Седам* 
Зимбер Укшима Алија и Здилар Николе Фр»аш>* 

Бр. 596 
1 новембра 1947 године 

Београд ; 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

Народне скупштине Федеративне Народне Република 
Југославије 

На основу члана 2 Закона о орденима и меда* 
љама, а на« предлог Врховног команданта оружа««* 
свата ФНРЈ 

р е ш и о ј е 
да се за показану храброст и стече«« заслуге еа 

народ.у току народноослободилачке борбе одликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
ст. водници: Бодовић П. Бранко, Баук С. Славка 

Цветко М. Рудолф, Добрић М. Милош, Драгојевић 
Д. Душан, Гајић Н. Душан, Гулин И. Марко, Кунчир 
Џ. Анте, Мијатовић П. Недељко, Марић М. Младен, 
Мијић Петар и Стаменовић С. Милутин. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст, водници: Ахметовић Р. Рифад, Анђелић М* 

Јаков, Божић М. Милан, Брнелић Б. Иван, Боца Д* 
Петар, Бајић М. Милован, Бау чар А. Славко, Цветко-
вић Ј. Боривоје, Чумић П. Мила«, Џаић Ј. Неђо, Да-
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диновски Д. Шефка, Дурчевски Р. Борис, Добросав-
љевић М. "Јанко, Гагкћ4К*. Срећко, Глигоријевић Љ. 

^Миодраг; Талић Ј; Сте&р, Гарић А. Авдо, Горјуп' А. 
Станко, Грдинић В. Илија, Грз§шк Ф. Франц, Хрговић 
А 'Мато, Хорват П. Фрфкц, Илић Ј> Стево, Јовановић 
Ч. Момир", Јарић Б.Милан, Јовановић Н. Савоч Јова-
новић М.. Спасоје, Качар С. Митар, Кобал Ф. Виктор, 
Кукић Т. Благоје, Кукић Т. Петар, Крстић Ш. Драго, 
Лалић И. Милан, Љевнајић М. Дане, Медић С. Илија, 
Милинковић Ђ. Душан, Мушић В. Ресмија, Марчи-
новић И. Живко, Миленковић М. Љубисав, Матије-
вић М. Милић, Миленковић Милан, Маве И. Иван, 
Николетић М. Милан, Новаковић Н. Никола, Нинић 
Ђ. Станко-, Обрадовић М. .Лазо, Оредић С. Глишо, 
Павловић С. Симо, Петриња Ј. Јерко, Пејић Ј. Ни-
кола, Петровић С. Владо, Пеиновић Д. Лука, Попо-
вић П.. Драган, Панић Л. Јован, Пантелић Н. Рајко 
Пантовић А. Живорад, Рудић И. Станко, Рапајић Р. 
Драго, Радивојевић П. Мирко, Радаковић С, Душан, 
Судар М. Ђуро, Сувајац Б. Радован, Савић М. Ми-
хаило, Стојановић Ђ. Блажо, Станковић Б. Драгољуб, 
Саџак П. Мирко, Сичгновић С. Светозар, Симикић 
А. Милан, Штраус С. Јосип, Шобот Ђ. Божидар, 
Шаша М. Милан, Шушњар Ђ. Бранко, Шупица М. 
Игљатије, Шупљикац Ј. Милан, Тољанић А. Иван, 
Тркуља М. Мирко, Трбојевић М. Миле, Трбојевић И. 
Дане, Убовић Ђ. Недељко, Вулетић Н, Божо, Врање-
жевић А. Петар, Вујиновић Л. Илија, Вучковић О. 
Ѓаде, Влаисављевић Б. Стево, Вукашиновић М, Симо, 
Вдаисављевић М. Никола, Војковић Л. Анте, Зорић 
Л. Саво, Милић В. Љубо, и Медић И. Петар; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГИ* ЗА НАРОД III РЕДА: 
ст. водници: Ангеловски Г> Мил:«, Ахметовић Р. 

Рифат, Аћимовић Б. Мирко, Б а њ а н а Ђ. Љубан, Бер-
топић Л. Фрањо, Борчић П. Иван, Бороја Ј, Бранко, 
Бабић Ј. Никола, Белац Д. Стипе, Бујишић Ђ. Ма-
ринко, Бућан И. Јанко, Бошњак Д. Миливоје, Бурсац 
Т. Стево, Булат М. Јован, Беадер "М. Момчило, Банда 
Ц. Миле, Бабић М. Митар, Блечић Ј. Кузман, Боко 
И. Јосап, Брезошек И. Станко, Бећировић Р, Муха-
рем, Цветичанин Л. Раде, Цурчић П. Стеван, Цалета 
Ф. Ђуро, Ћопић П. Илија, Чудић Ј, Ђуро, Чулибрк 
Н. Ђуро, Ђукић Н. Обрад, Ђаковић Т. Душан, Цакић 
Ј. Стево, Ђуришић Р. Миличко, Ђудић И. Мемед, Ду-
кић Д. Илија, Дерета И. Андрија, Далиповски Д. 
Шефки, Двизац Т. Милан, Дурчевски Р. Борис, До-
бросављевић М. Јанко, Драгић Ђ. Перо, Добричевић 
С. Милан, Драгојевић Т. Милан, Дубљевић М. Ми-
хајло, Ферара П. Шиме, Филиповић Р. Радомир, Гли-
горијевић Ј1. Миодраг, Глушчев Ј. Милан, Гарић А. 
Авдо, Грдинић В. Илија, Хузјак Ј. Стјепан, Хрговић 
А. Мате, Хамдибашић X. Хамдија, Ивић П. Илија, 
Илић Ј. Стево; Јаношевић Н. Петар, Јовановић Н. 
Саво; Јашаревић А. Салих, Јандришић Ј. Станко; Ку-
кић И. Милан, Костић М. Боривоје, Карановић Л. 
Мирко, Кошљар Ф. Иван, Караианџа М. Благоје, Ка-
рановић Ј. Стево, Кардун Р. Марко, Креча Н. Стево, 
Кобал Ф. Виктор, Кокеза И. Борис, Козлина М. Ду-
шан, Каровић А. Анефија; Кукић Ђ. Петар, Куреше-
вић Ч. Божидар, Капић С. Драгз-н, Лапчевић М. Сте-
во, Љуштек Ј. Алојз, Љевнајић М. Дане. Мл ахар М. 
Хенрик, Медић -И. Петар, Миленковић И. Миливоје, 
Медић СГ Илија, Мартинић С. Звонко, Милинковић 
Ђ. Душан, Милић Ф. Бранко, Марјановић М. Мили-
воје, 'Мурета П. Миховиљ, Маљковић М. Богдан, Ма-
тарић М. Иван, Мушић В. Рахмија, Михајловић. Н. 
Мирко, Марић О. Стево,.. Милетиќ Ј. Стево, Матковић 
Н. Анте, Марић М. Драго, Маќеница "Жт Миодраг, 
Милинковић М. Драган, Мијић М. Драган, Мумин 
К. Урош, Мезгец Ј. Алајз, Марић Ј. Стево, Максимо-
вић С. Милан ,Милошевић И. Миле, М^рец И Иван, 
Николић М; М&лан, Навала "Ђ. Мила«, Николић С. 
Ђорђе; Неред О^Миле, Обрадовић М. Лезо, Петровић 
С. Владо, Петровки К. Цветко, Петшчмц .ЧМ. Јанко, 
Петро^Јћ С. Р. Вшдо, Продано-
вић К. Владо, Павловић А. Жико, Пејовић Ј. Ц т т , 

Пијановић Ј'. Илија, Поповић И. Драган, Пилиповић 
П. Раде, Панић Л. Јован, Подунавац М. Раде, Пејић 
М. Миленко, Поповиќ Ш. Обрад, Прутић А. Антон, 
Рудић И. Станко, Рашчић Р. Азис, Радивојевић П. 
Мирко, Ракита К. Цвијо, Радаковић О. Душан, Раду-
ловић Ј. Душан, Ружић Р, Милован, Ралић С. Ми-
каило. Радаковић П. Миле. Рашета Ј. Стево, Ракасо-
вић М. Стево, Рајачић М. Вујо, Самарџија М. Никола. 
Сенковић П. Марко, Сувајац Б. Радован, Стокановић 
Н. Драго, Славковић Б. Божидар, Самарџија С. Перо, 
Седлар Д. Милан, Стојаковић Ј. Љубомир, Самардаја 
Љ . Саво, Слшепчевић А. Илија, Сичановић С, Све-
тозар, Стојановић С. Бошко, Савић В. Милан, Сузић 
В. Петар, Стојановић Тихомир, Симикић А. Мила«, 
Шкрбић Д. Симо, Шубељ Ф. Филип, Шарић О. Мак-
сим, Шобот Ђ. Божидар, Шимац Ј. Рафајл, Шикман 
Л. Јово, Томић Н. Милан, Томажић Ј. Франц, Танко-
сић И. Никола, Томић Р, Јосип, Тепшић Т. Стеван, 
Торбарина М. Роман, Тришић П. Ђорђе, Тепавац Н. 
Раде, Војновић М. Славко, Вилић А. Сулејман, Вучко-
вић М. Миломир, Врањешевић А. Петар, Вујиновић 
Л. Илија, Вујанић А. Андрија, Васић Ј. Драго, Вучко-
вић Т. Драган, Вигњевић П.~ Стеван, Витезовић С. 
Марко, Зима М Марјан и Жакула, М. Дејан. 

МЕДАЉОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
ст. водници: Аћимовић Б. Мирко, Адлежић Н. 

Јоже, Анђелић М. Јаков, Б»ожић М. Милан, Бушатлић 
Д. Муло, Бошковић Р. Марко, Борчић П. Иван, Бари-
шић Л. Душан, Белас Д. Стипе, Бабић Б..Да«е, Бура-
товић К. Анте, Ђукић Д Милан, Делић И. М#ћо, 
Грабеж М. Тодо, Граховац И. Мићо, Хузјак Ј. Стје-
пан, Хамдибгшић X. Хамдија, Иванишевић М. Анте, 
Илић Г. Драган, Јашаревић А. Салих, Јеличић С. 
Правдо* Костић М. Боривоје, Љуштек Ј. Алојз, Мез-
гец Ј. Алојз, Младеновић С. Боривоје, Петровић М. 
Мирко, Пилиповић Т. Славко, Подунавац М. Раде, 
Рашчић Р. Азис, Седлар Д. Милан, Стојановић Ђ. 
Блажо, Стјепчевић А. Илија, Шишарица Ј. Младен, 
Торбарииа М. Роман, Туокић Ј. Симо, Вучковић М. 
Миломир, Вукојевић Н Петар, Вучковић Стево, 
Вуј>:»:ин Ђ Остоја. Војводић Н. Славко, Баић Л. 
Милан, Вишекруна М. Милорад, Витезовић С. Марко, 
Змијанац Ђ. Славко и Жежелић Ј. Станко. 

Бр. 588 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

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

ПРЕЗИДИЈУМ 

-Народне скупштине Федсратиг.ке Народне 
Републике Ј у г о с л а в ^ 

на основу "члан* 2 Закова о орденима и медаља-
ма ФНРЈ, а ка предлог Врховног команданта ору-
жаних снага ФНРЈ 

да СР 
довањ' 
диве 
маро* 
кују . 

ОРДЕНА 
мајор Б 
капен-
иот** 

ко ман 
и је 



Страна 880 — Број 60 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Среда, 14 јули 1948 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
потпуковник Брека} Николе М/не; 
мајори: Божовић Стеве Вида,* и Родић Тодора 

Блажо; _ . . 
мап ет ани: Анић Крсте Лука, Бјелајац Ђуре Ми-

лан, Капела« Стевена Никола, Маврић Томе Мато и 
Платиша Раде Влајо, 

поручници: Дубајић Вида Милан, Ђумић Петра 
Стево, Грбић Шиме Којо, Грубиша Миле Никола, Јо-
врчевић Јоке Павле, Кећа Милана Ђуро, Кнежевић 
Да#а Милан, Крчмар Ђуре Гојко, Крилић Томе Не-
ђо, Мервић Франца Ив!а,н, Милошевић Пере Љубо, 
Миљевић Саве Миле, Мрђа Николе Петер, Мрђа Ра-
де Владо, Новаковић Радоја Стало, Пилић Пере Не-
ђо 41о.кимеци Милентија Славио, Шево Стевана Вид, 
Ш & б г ћ Саве Миле, Тојага Пава Никола и Велими-
ром ић Симе- Симо; 

потпоручници: Брне Јанеза Франц, Глушица Бо-
же Тодор, Јанез Петра Душан, Јосиповић Вид*а» Ни-
кола, Крнета Јована Славко, Пилиповић Стевана Ко-
ста, *Ршникар Јозефа Александар, Саламура Јове Јо-
вица, Таталовић Раде Никола, Трнинић Миле Мирко 
и Вулета Крсте Милан; . 

заставници: Ђаковић Ђуре Анђ^, Прица Стојана 
Раде и Вукобрагговић Николе Милица; 

ОРДЕНОМ ПАРТИЗАНСКЕ ЗВЕЗДЕ Ш РЕДА: 
ма.јор Катић Петра Светозар; 
капетани: Годец Антона Цирил, Горјан« Луке 

Станко, Пекас Анте Јосип, Садовски Станислава 
Бранко, Стефанчић Драгутина Витомир, Шпановић 
Мила Марко и Живковић Николе Душан; 

поручници: А-гајновић Мухарема Сали, Ар ас Мате 
Јосип, Атлагић Мила( Јово, Брочета Петра Стеван, 
Дамјановић Лазе Драган/ Грбић Давида! Душан, Кеча 
Милана Ђуро, Мервић Франца Иван, Миљевић Саве 
Миле, Милићевић Јоце, Петар, Млинар Јосипа Вален-
тин, Нодић Мила/ Гојко и Родић Илије Марко; 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетани: Цшкрја Стефана Јосип, Сокал Јована 

Антоли н Терзић Ђола! Добрило; 
поручници: Брадаш Фр1ање Милан, Чипчић Јосипа 

Томо, Дах Рудолфа Ђорђе, Ферчек Ј а ш и Стјепан, 
Кезуновић Михаила Слободан, Мартиновић Боже Ру-
ш , Романо Саве Морицу Стил инов ић Стјепана Вик-
тор и Бунчић Маријана Едо; V 

потпоручницн: балов Марија Шпиро, Кнежевић 
Миливоја Михаило,-4Срижмад Мартина Мартин* -Ру-
жић Тодора Никола и Стерле Макш Здравко;- х 

заставници: Бајић .Спасоје Продан, Бан Матије 
Франц, Хинић Јове Милкан, Максимовић Радивоја! 
Будимир, Милошевић Божидаре Љубомир, Мр ©шешић 
Боже- Јован, Пантић Живорада Владета, павловић 

' И в аш Милован, Протић Љут. оми ра Александар, Ра-
кић Лазаро Војин, Станчић Да1на Анка, Старчевић 
Милана Стјепан, Ступар Дмитра Пета1р и Тијанић 
Јефте Коста. 

Бр. 585 
1 новембра 1947 године 

Београд 
Секретар, Претседник, 

М. Перуничић. И, Рибар, с, р, 

че 

• р у ж н и х 
орденима 

гублике Ју-

р е ш и о Ј е 
да се за показану храброст, умешност у ка-

маедовању, осведочени рад на остварењу братства 
и јединства међу нашим народима « стечене в а с л и е 
за народ у току народиоо<слободил.ачке борбе од-
ликују 

ОРДЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД И РЕДА: 
поручници: Поповић* Ј. Вука и Со ловић1 Ј. Саво; 
заставник Врачар И. Симо. 

ОРДЕНОМ БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА II РЕДА: 
капетани: Ивановић С. Милорад и Миликић В. 

Милош; 
поручници: Пашић 3. Незир, Пићулин К. Душан, 

Ристовски К. Атанас и Божанић М. Никола; 
потпор учници: Бур ја Ј. Јанез, Кецман Г. Владо, 

Миљковић Д. Душан и Тривић С. Коста-; 
заставници. Банић Ђ. Драгољуб, Буловић К. 

Божо, Павић М, Ђуро и Пилић С. Милорад, 

ОРДЕНОМ П А Р Т И З А Н К Е ЗВЕЗДЕ III РЕДА: 
поручник Новаковић Н. Првослав. 

ОРДЕНОМ ЗА ХРАБРОСТ: 
капетан Бојанић Д. Јован; 
поручници: Борић К. АнЗД\ Мастиловић С. 

Душан, Николић И. Бржадар« и Соклић Ф. Драгоми®; 
потпоручник Шебаљ И. Иван; 
заставници: Баленовић М. Звонко, Богетић М. 

'Јован, Дивјак Б. Маријан, Ђурин В. Антон, Јаков-
љевић С. »Милан, Ковачевић Љ . Владимир), Миљко-
вић Д. Никола, Пилиповић Ђ. Мирко, Плеслић Ј. 
Анте и Вујанић И. Петар. 

СИРЕНОМ ЗАСЛУГЕ ЗА НАРОД III РЕДА: 
капетан Поропат М. Живко; 
потпор учинци: Гри А. Рудолф, Крунић С. Љу-

бисав и Лакота А. Алберт; 
заставници: Бујић И. Михо, Чорак Д. Милану 

'Јоцић А. Благоје. Прокопијевић С. Милан, С т о ј а -
новски П. Давид и Шупиан, М. Данијел. 

Бр. 586 
50 октобра 1947 године 

Београд 
Секретар, 

чић, с. р. 
х С е к р 

М. Пер^цш! 
Претседник, 

др И. Рибар, с. р. 

а Д Р Ж А Ј: 
Страна 

479. Основна уредба о преносу делова основ-
них средстава државних привредних пре-
дузећа 849 

480. Правилник о распореду послова у гра-
ђевинарству у групе — 851 

481. Решење о примени Правилника о про-
- - ^ • ^ Т Ш т е њ у ударник^ на Омладинско] прузи 

Шамац—Сарајево на изградњу пруге 
нормалног колосека Бијељина—босут — 869 

Исправка Наредбе бр. XI о државним (ееза-
ним) ценама креча — — 869 

новинарско издавачко предузеће — Београд, Бранкова 20. — 
дан М. Нешовић, Мајке Јевросиме бр. 20 — Штампа Југословен-
ампарског предузећа, Београд 


