
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на 
НРМ"-Скопје. Огласи по тарифата. 

СКОПЈЕ 
Четврток, 15 септември 1955 

Број 28 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 40 динари. 
Чековна сметка број 802-Т-698 

166. 

На основа член 9 од Законот за спрове-
дување уредувањето на општините и око^ 
лиите, Извршниот совет донесува 

ОДЛУКА 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ОПШТИНА ЧИЈ 

НАРОДЕН ОДБОР ГО СОЧИНУВААТ 
ОПШТИНСКИ СОБОР И СОБОР НА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

1) Народниот одбор на Општината Стру-
га го сочинуваат општински собор и собор на 
производителите. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот 
на нејзиното донесување. 

ИС бр. 234 
3 септември 1955 година 

Скопје 
Претседател 

на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, с. р. 

167. 

На основа глава XIV точка 6 од Опште-
ствениот план на Народна Република Маке-
донија за 1955 година, Извршниот совет на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија донесува 

ОДЛУКА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ДОДЕЛУ-
ВААТ КРЕДИТИ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ЗА НАМЕНСКИ ИНВЕСТИ-
ЦИИ ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИ-

ОНЕН ФОНД ЗА 1955 ГОДИНА 
1) Стопанските организации на кои од 

Републичкиот инвестиционен фонд за 1955 
година се доделени кредити за наменски сто-
пански инвестиции, овие ќе ги користат под 
истите услови (каматна стопа и рокови за 
'отплата) под кои за соодветната стопанска 
гранка се доделени кредити од Општиот ин-
вестиционен фонд за 1954 година. 

2) Ануитетите по заемите одобрени од 
Републичкиот инвестиционен фонд за 1955 
година за наменски стопански инвестиции, 
се отстапуваат на локалните инвестициони 

фондови на соответните народни одбори и 
истите можат да се употребат исклучиво за 
изградба на стопански објекти. 

ИС бр. 223 
15 август 1955 година 

Скопје 
Потпретседател 

на Извршниот совет, 
К. Црвенковски, с. р. 

168. 
На основа член 6 став 1 од Општото упатство 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатијата („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 54/52), ја пропишувам следната 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ 
КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 

РАБОТНИК ВО ГРАДЕЖНАТА СТРУКА 

I. 

Кандидатите во градежната струка, кои се здо-
биле со стручна спрема со практична работа во 
претпријатието, ќ е полагаат стручен испит за зва-
ње квалификуван и висококвалификуван работ-
ник по' оваа програма. 

П. 

Занимањата од градежната струка за кои ќ е се 
полага испит по оваа програма се следните: 

1. Минер 
2. Ѕидар 
3. Градежен ронилец 
4. Делач 
5. Асфалтер 
6. Калдрмаџија 
7. Бетонирец 
8. Армиран (свиткуван на железо) 
9. Тесар 

10. Изработувач подови од вештачки камен 
11. Покривач на кров 
12. Раководител на градежни машини 
13. Железнички работник 
14. Ѕидар на огненоупорни материјали 
15. Ѕидар на фабрички оџаци , 
16. Ѕидар на гипсарски работи (гипсар) 
17. Ѕидар за изработка на фасади (фасадер) 
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III. 
Согласно член 11 и 17 од Правилникот за по-

лагање на испит за квалификувани и висококвали-
фикувани работници кои се здобиле со стручна 
спрема по пат на приучување („Службен весник на 
НРМ" бр. 34/53), кандидатот прво полага практи-
чен дел на испитот, а по положениот практичен дел 
полага теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од: 
а) Општо образователен дел (член 18 став 2 т. 2 

под а, б, в, и г и став 3 т. 2 под а, б, в, г и д од Пра-
вилникот; 

б) Стручен дел (член 18 став 2 т. 1 и став 3 т. 1 
под а, б, в, г и д од, Правилникот). 

Практичниот дел на испитот и стручниот дел на 
теоретскиот дел се полагаат по оваа програма, а оп-
штообразователниот дел на теоретскиот дел на ис-
питот се полага по одделно пропишаната програма 
(„Службен весник на НРМ" бр. 18/55). 

IV. 
А. ПРОГРАМ ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН 

РАБОТНИК 

Занимање: М И Н Е Р 

I. Практичен дел 
Мерење со инструмент широчината и височина-

та на усеки и тунел според оските и котите што се 
дадени. Правилно ракување со минерскиот алат 
(рачен, на компромиран воздух и др.). Помали поп-
равки на минерскиот алат со менување на резервни 
делови. Дупчење на дупки за минирање, рачно и со 
компромиран воздух. Приготвување, полнење и па-
лење мини со фитил што гори бавно и брзо, како 
и по електричен пат. Распоред на мински комори. 

,Редење и вадење на теснолинејка. 
За оние работници кои се здобиле со пракса на 

надворешни минерски работи: 
Осигурување (подградување) ѕидови во широки 

откопи и при ископи канали и ровови. Кршење го-
леми блокови со клинови. Минерски работи на ви-
соки етажи во каменоломите. 

А за оние кои се здобиле со пракса на минерски 
работи во тунел: 

Вадење поспори, подложни: сводови, п о т о п и , 
шахтови и тунелски профили. Кроење подграда и 
подградување спрема нацрт. Вадење подградата при 
ѕидање и бетонирана на тунелски профили. 

П. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 
1. Стручно сметководство и геометрија (се по-

лага само усмено) 
Пишување на броеви (арапски и римски). Че-

тирите основни операции по сметање со цели, деци-
мални и многуименувани броеви. Претворување 
многуименуваните броеви во мешовити и обратно. 
Дропки. Претворување неправилни дропаси во ме-
шовити броеви и обратно'. 

Точка правец, агол, мерење и пренесување аг-
лите. Видови триагалници и нивните особини. Прес-
метување обемот и површината на правилните гео-
метриски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, 

топка). Пресметување обемот и волуменот на приз-
мата, коцката, ваљакот, пирамидата. 

Задачи од праксата. Познавање на метарските 
и старите мерки (палец и др.). Претворување на ед-
ните мерки во други. Пресметување обемот на др-
вна граѓа, на правилни фигури, камења и песок и 
др. Познавање специфичната тежина на главните 
материјали и пресметување тежината и обемот на 
телата. Поим за апциса, и ордината при цртањето 
и наполнувањето на напречните профили. Практи-
чен начин за исколчување на височините на тере-
нот (однос 3:4:5, половење на аголот од 180о и сл.) 
Пренесување на агли на теренот. 

2. Градежен материјал (се полага само усмена. 
Основни познавања за особините, производство-

то и употребата на дрвото (чамово, дабово, буково, 
обло, делкано, сечено' дрво). Песок, чакал, дробен 
камен, цемент', железа (кленин, кланфни). Основен 
поим за настанокот на карпите (ерупггивни, седи-
ментни и метаморфни). и за најпознатите врсти на 
каменот (гранит, васовиќ, доломит, песочник, гли-
нести шкрилци, мермери). Особини на каменот 
(структура, тврдост, цврстина, проѕирност, поста ја-
кост, обработиливост итн.). 

Видови градежни експлозиви, нивните својства 
и начинот на употребата: барут, мекроглицерински 
експлозиви (динамит и др.), експлозиви на базата од 
амониум нитрат (амонити и амонили). Домашни ек-
сплозиви (амонали камнитеги). Фитил (бавногорач-
ки и детонирачки). Рудаоки каписли (обични и Зс 
електрично палење). Складирање и транспорт на 
експлозивите. Производството, својства и употреба 
на карбитот. 

3. Прибор за мерење, алат и машини (се полага 
само усмено). 

Прибор за мерење должините: метар, челична и 
гплатнена лента, летва. Висок, ѕидарски триагалник 
(ѓонија) врвца, водна терезија (либела) равњача и 
подравњача, визирни крстови. 

Познавање на алатот и машините (опис, употре-
ба и одржување). Лопата, лизгра, кирка, лост, бур-
гија, минерски чекан, набивач, рачна количка ва-
гонета, 

Рачни и машински бушачки (на воздушен при-
тисок, електрични). Секири, сврдла, пили. Карбитни 
ламби. Рачни цицалки. Компресори за развод на 
компромираниот воздух (железни цевки, гумено 
црево, вентили). 

4. Минерство (се полага само усмено). 
Најпотребните знаења за мините. Длабочината, 

размерот и агалот на нагибот на минската дупка, 
рачно и машинско дупење дупки, палење мини со 
помош на бавногоречки и брзогоречки фитил. Елек-
трично палење. Прописи за безбедноста при полне-
њето и палењето на мини. 

Сложевање на декови локи колосек: виткање на 
шините, редење на шините. Редење во правец, во 
завој, хоризонтално и во нагиб. Вадење на коло-
секот. 

Општи поими од овие предмети: 
а) Железници, патишта, канали, згради, мосто-

ви, тунели; 
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б) Насипи, ископи, пшајмишта, депонии, поот-
порни ѕидови, обложни ѕидови, тренажен, калдарми, 
темели на објекти, 

в) Класификација на земјиштата на категории 
спрема нормите, влијание на површинските и под-
земните води на земј-иштето. 

За оние кои се здобиле со пракса на надвореш-
ни минерски работи: 

Основни познавања за отворање каменоломи, 
подградување во широки откопи, канали и ровови. 

Попречни пресек (профил) во насип и ископ, 
планум, шкарпа, канавка (окоп). 

За оние кои се здобиле со пракса на тунелски 
работи: 

Основни познавања за тунелите. Влез, прстен-
лкалоста, назитци (мурети), потпори, подножен сво^ 
н и т и и комори, горен поткоп, долен поткоп, про-
бив, инка. 

Основни познавања за подградување во туне-
лите. Видови, граѓа за подградување. Врски на Дрво! 
за подградување. 

5. Хигиеноко-техничка заштита (се полага са-
мо усмено). 

Основни прописи за хигиената: заразни микро-
би, дезинфекција, стерилизација. Давање прва по-
мош при повреда (при ранување, при кршење кос-
ка, потрес на мозокот и сл.) при сончаница, при тру-
ење од гасови во долги тунели и сл. Вештачко ди-
шење. Импровизација на носи лата. Сандаче за 
прва помош (содржина и употреба). 

Те хнички заштитни мерки црн ми ша рањето и 
транспортот на минираниот материјал. Минирање 
во етажи. Ракување со експлозив. Заштитни про-
писи за складирање и транспорт на експлозивот. 
Заштита при употреба на машините. 

6. Организација и работа на претпријатието (ус-
мено). 

Различни начини на извршување на работите. 
Работа во режија, по норми и на акорд. Поим за 
норми. Пресметување на заработката во режија, по 
норми и на акорд. Работа во бригади надничен 
лист, работен налог, принципи при поделба на за-
работката меѓу работниците на една бригада. Ор-
ганизација на своето работно место при работење 
на дупење, минирање, утоварување и транспорт на 
камениот материјал. Требување на материјалот. 
Основни познавања на нормите на материјалот за 
магацинска служба. 

Занимање: Ѕ И Д А Р 

I. Практичен дел 
Правилно ракување со ѕидарскиот алат. Праве-

ње, варовен, продолжен и цементен малтер. Груба 
изработка на кршен камен. Зидање рамни зидипгга 
различно дебели од тули или кршен камен. Грубо 
и фино малтерисување зидови од тули, камен или 
бетон со варовен, продолжен или цементен малтер. 
Грубо и фино малтерисување тавани (на трска, рам-
на бетонска плоча и сводови.). Извлекување фуги 
на зидови од тули или камен. Изработување кошул-
ка од дементов малтер (глазура). Хоризонтална изо-
лација на ѕидовите со терисана хартија и премач-
кување со битумен. Вертикална изолација на ѕи-

довите со битумен. Изработување душемиња од тули 
6, 5, 12 и 25 см. дебели или од плочест камен. 

За оние кои имаат пракса: 
а) на високоградба: Ѕидање со тули или кршен 

камен ѕидови на ќушиња и при отвори за прозорци 
и врата, како и при столбови. Ѕидање оџаци со тули. 
Ѕидање плетки и с е г м е н т и сводови со тули, дебе-
лина 12 и 6,5 см. Ѕидање на разделни зидови од лес-
ни градежни плочи. Ѕидање венци. Малтерисување 
на обични фасади со прскање. Изработување раби-
цирани ѕидови и тавани. Местење на готови бетон-
ски елементи и железни носачи (траверзии) за нат-
прозорници и надвратници. Уградување на монтаж-
ни тавански гредички од армиран бетон. Уграду-
вање на надвратници и натпрозорници. Оѕидување 
вратнички за оџаци, рамови за капаци на окна 
(шахтови) балконски решетки и степенични огради 
од железа; 

б) на нискоградби: Изработување камења за 
циклопоски ѕидови, изработување полуобработени и 
обработени камења. Ѕидање потпорни и обложни 
ѕидови со обработен или плочест кршен камен на 
суво или во малтер. Исто во израмнети наштети. 
Ѕидање со полуобработен и обработен камен во це-
ментов малтер со 1 или 2 лица. Ѕидање со обработен 
камен сводови со помал распон. Обложување на 
ѕидовите и челото на сводовите со полуобработен! 
или обработен: камен, Ѕ и Д а њ е н а објекти за бунчев-
ски, регулациони и кана л иза цоини работи на суво 
и во цементов малтер. Подзидување на тунели, ѕи-
дање на потпорни ѕидови на подложен свод и на 
дренажен канал; 

в) ѕидање фабрична оџаци: Ѕидање фабрични 
оџаци, малтерисување на внатрешните страни, из-
работување фуги од надвор, взидување на спони 
и качувала^; 

г) на работа со огненоупорен материјал (шамот): 
Рачно делкање и мазнење на шамотни тули, рамни, 
и клинасти според мера. Подзид ување со шамотна 
тула на димоводни канали. Ѕидање на рамни по-
вршини со шамотни тули. Ѕидање со обични тули 
околу котловите и печките. Обзидување на котлови 
со шамотни тули при обични случаи; 

д) на изработување фасади: Изработување под-
лога на фасада од племенит малтер и вештачки 
камен. Изработување фасада од племенит малтер 
со прскање, стругање и др. Изработување фасада со 
вештачки камен по пат на истекување, шарирање, 
босирање, мазнење или миење со извлекување ф у -
гии изработка на столбови. Изработка фасади во 
вештачки травертин; 

ѓ) на работа со пиле: Малтерисување на тавани 
од трски или преку бетон со продолжен гипсов 
малтер. Исто и на ѕидови, столбови и венци. Реви-
дираше на тавани. Извлекување профили од гипс, 
заедно со изработување на шаблони. Изработување 
и местење украси од гипс. Лиење и местење гипса ни 
орнаменти; 

е) при изработување бунари: Копање бунар со 
истовремено пуштање бетонски цевки. Копање бу-
нар со спуштање на бунарски венец од дрво или 
железо и надзидување со бунарски тули и др. Ко-
пање бунар со изработување и спуштање армиран 
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бетон во бунарот. Копање бунар и дополнително 
обѕидување или бетонирана. 

П. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 
1. Стручно сметководство и геометрија (само 

усмено). 
Пишување и читање броеви (арапски и римски). 

Четирите основни операции по сметање со цели, де-
цимални и многуименувани броеви. Претворување 
на многуименувашите броеви во децимални и об-
ратно. 

Точка, правец, атол, мерење и пренесување на 
аглите, видови четвороагалници и нивните особини. 
Тркало, пресметување обемот и површината на пра-
вилни геометриски слики. 

Поим за геометриски тела. Видови на геометрис-
ки тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, топка). 
Пресметување обемот и волуменот на призмата, 
коцката, ваљакот и пирамидата. 

Задачи од праксата. Познавање метарски и ста-
ри мерки (палец и др.) Претворување на едните 
мерки во други. Пресметување површината на мал-
терот. Пресметување кубатурата на ѕидови, дрвена 
граѓа, на правилна фигура песок и покрупен песок 
и др. Познавање специфичната тежина на главните 
материјали. Пресметување нагиби на теренот (од-
нос 3:4:5). 

2. Градежен материјал (само усмено). 
Основни познавања за видовите, особините, на-

чинот на производството, транспортот и складира-
њето и употребата на следните материјали: 

— камен (видови карпи, вадење и оС^Зотување 
на каменот, кршење камен, полуобработен камен, 
коцка, ивичници, плочи за обложување на ѕидови), 

— чакал и песок (речен, откопуван, локални 
извори); 

— тули (обични за ѕидање, шупливи, лесни ту-
ли за обработка тавани, димензии на тулите, про-
изводство во полски тулани и видови рингли, тули 
од вар и песок, тули од жгура), 

— ќерамиди (по материјалот од кој се напра-
вени), по форма: рамни, криви, пресовани и др., 

— вар (видови, производство, полски печки, ѕи-
дани печки, гасење вар), 

— цемент (портланд цемент, марка на цементот, 
лафарж цемент, други видови цемент, поим за про-
изводството, поподробно' за складирањето и употре-
бата), 

— гипс (видови гипс, градежен, штукатерски, 
моделарски и алабастер гипс), 

— огненоупорен материјал за врзување (шамот-
но брашно), 

— лесни градежни плочи (дрволит, гипсани 
плочи), цементјни и /цимин^гсЈо-азбесни производи 
(салонит и др), вештачки камен, терацо ксилолид, 

— средства за изолација (битумен, катран, изо-
лациона и терисана хартија). 

Основни поим за другите градежни материјали 
(бетонски челик, клинци, жица, трска, стакло). 

Разни видови малтер, нивните особини, начи,нот 
на правењето и употребата. Воздушен малтер, (ва-
рев, гипсан, и од кал. 

Продолжен малтер (со цемент, со хидроличен 
гип)с), шамотен малтер, сразмерот при мешање на 
разни видови малтер (варов, гипсан, цементен, про-
должен итн.), спрема целта на која е потребен мал-
терот (општи знаења за сите видови малтер, подроб-
но за видовите малтер од својата специјалност). 

Општо за бетонот, видови, употреба. Сразмерот 
при мешањето. Правење бетон (рачен и машински), 
бетонирање и пазење на бетонот. Марки на бе-
тонот. 

3. Прибор за мерење, алат и машини (само ус-
мено). 

Прибор за мерење должини: метар, челична и 
платнена врвца, летва. Висок, челичен винкелт, сп-
етим, либела (цевкаст , центричка и со гумено цре-
во) рамњача и подрамњача. 

Опишување и начинот на употребата на алатот: 
лажица, чекан, тавче за малтер, гребула, равњача, 
глето, местрија, корито за малтер, трегер, ножеви 
за правење фасади, четки-различна големина. 

I Основни поимови за овие машини: белоно-ме-
шачка, градежна дигалка, пумпи. За секоја машина: 
опис, начин на работата и капацитетот на најраши-
рените типови. Чување на машината (чистење и 
подмачкување). 

4. Ѕидарски работи (само усмено) 
Општи поим за подигање згради и други гра-

дежни објекти. Изработка темели (од бетон, камен, 
тула). Изолација на зидовите од влага. Штетното 
влијание на влагата на ѕидовите (хоризонталната и 
вертикалната изолација). 

Зидање со тули. Конструктивни појми: лежиш-
ни и попречни, ретки , надошници, врзувани, цели 
тули и четвртинка половнион и тричетв,ртинки. 
Дебелина на ѕидовите. Правило за ѕидањето. Видови 
врзување: надолжно врзување, врзување на врзу-
ваните, англиско, (блок) и накрсно врзување. Ѕи-
дањето рамни зидови различно дебели, правоагал-
ни и косо ага лни врски на ѕидовите. Врзување при 
прозори и врати. Зидање столбови од тули. Зидање 
танки преградил зидови од тули и нивното врзува-
ње за дебели зидови. Оџаци, зидање оџаци, видови 
и ѕидање на оџаците. 

Зидање со камен. Обработка па каменот: врски 
во камени зидови. Зидови од кршен камен, од по-
луделкан и делкан камен. Нивелирани напласти, 
почетоци и завршетоци, правоаголни и косоагални 
состави на камен. Зидови различно дебели. Праз-
нини за прозорци, врати во зид од камен, 

Зидови од бетон. Сразмари при мешањето бе-
тон. Изработка на оплаки, бетонирана, вадење на 
оплаката. Основни знаења. 

Основни знаења на ѕидање лакови и сводови 
(сегментни и пЈлитки) од тули и камен. Танки пре-
гради зидови од дрволит, од гепеани плочи и сл. 

Чување на ѕидовите од невреме во текот на ѕи-
дањето. 

Малтерисување зидови, тавани и фасади. При-
готвување на ѕидовите и малтерисување. Начин на 
изработка: грубо малтерисување и фино малтери-
сување, мазно малтерисување, украсно малтерису-
вање, изработка на фуги. Извлекување на венци, 
штукатерски малтер на дрво. Малтерисување со 
гипс: мазни тавани и зидови, изработка профили и 
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украси (за оние што имаат пракса на гипсарека 
работа поопширно, а другите да покажат основни 
знаења). 

Основни поими за армиран бетон. Бстопирање 
на армирано бетонски греди, плочи, столбови. Сраз-
мери при мешањето. Бетонирана на високи и ниски 
температури. Пазење бетон по бетонираното. Ваде-
ње на оплата. 

За оние кои имаат пракса: 
а) на високоградба: Изведба на венци од тули, 

бетон и армиран бетон. Местење и взидување на 
скали (легнати и конзолни). Армирано-бетонски 
скали, монтажни и бетонирана на лице место. Взи-
дување надвратници и надпрозорници. Цравење 
серклаж. Времено покривање на зградите со кера-
миди. Основни познавања за скелињата на високо-
градбите; 

б) на нискоградба: Основни познавања за пос-
танокот и видовите на природните карпи. Најважни 
знаења за минирање на каменот. Општи поимови 
за железници и патишта, буичарски и регулациони 
раобти. Поими за насип, усек, поттори обложен зид, 
дренажа, одводен канал, калдрма. Основни поими 
за напречни и надолжни пресеци. Основни поими за 
тунелите: портал, прстен, (кампада) калота, назид-
ци (муреки) потпори, подножен свод, н и т и и комо-
ри, гојрни поткоии, долни поткоп, распор, инка. 
Основни поими за подградување во тунелите; 

в) при ѕидањето на фабрички оџаци: Видови, 
квалитет, облик и големина на специјални тули за 
зидање на фабрички оџаци. Основни поими при ѕи-
дањето на оџаците: темели, димоводен канал, ос-
нова и труп на оџакот. Врзување при ѕидањето на 
осумагални и тркалезни оџаци со специјални и 
обични тули. Зидање со скеле и „преку рака" ди-
гање на материјалот, и контрола на ѕидањето; 

г) на работи со огненоупорен материјал (шамот): 
Видови, облик и големина на шамотните тули. Зна-
ци за отпорност на висока температура. Основните 
правила за врзување и ѕидање со шамотни тули. 
Алат за рачно поправање на формата на тулите. 
Општ поим за индустриски печки и димоводни ка-
нали; 

д) на изработка фасади (фасадерски работи): 
Фабричка смеса за изработка на украсни малтер. 
Приготвување смеса на градилиштето. Приготвува-
ње на малтерот. Различни технички начини при об-
работката на украсен малтер. Содржина и пригот-
вување малтер за изработка фасади од вештачки 
камен. Приготвување основата за фасада со веш-
тачки камен и разни технички обработки на малте-
рисање површина за изработка на зрнеста, делка-
на, шарирана, босирана и колир паеада, како и ф а -
сада од вештачки травертин. Извлекување фуги, 
правење шаблон за извлекување венци. Основни 
познавања за скелињата за изработка на фасадите; 

е) на гипсарски работи: Важност на основата. 
Изработка на основата (квалитет, дебелина и сос-
тав). Израмнување на нерамни основи. Мазнење на 
рамни и брановидни површини ѕидовите и кана-
лите. Поделба на поголеми површини на полиња, со 
летвичка Изработка квадрати во зидните површини. 
Изработка профи л ни шаблони. Рабицирање венци 

и извлекување -во гипс. Изработка на венци во аг-
лите. Изработување и вградување елементи од гипс. 
Основни познанија за стиловите. Разликување прос-
ториите спрема нивната намена во врска со украс-
и т е елементи; 

ж) на изработка бунари: Основните геолошки 
поими во врска со добивањето бунарски води. По-
вршински води, подземни води. Спречување да се 
загади бунарската вода. Набивање на цевки во бу-
нари. Материјал за изработка зидани бунари (кр-
шен камен, тули, набиен бетон, армиран бетон), 
Различни начини за изработка на зидани бунари 
(со спуштање и со Шодзидување). 

5) Хигиено-техничка заштита (се полага само 
усмено). 

Основни прописи за хигиената: заразни микро-
би, дезинфекција стерилизација. Давање прва по-
мош при ранување, сонченица, при труење со јаглен 
моноксид, итн. 

Вештачко дишење. Провизорна носилка и завој, 
шкафче за прва помош. 

Основни знаења за техничките заштитни мерки, 
при работењето на скелиња и длабоки градежни 
јами како и при ракувањето со градежни машини, 
спрема одредбите на Правилникот за хигиенските 
и техничките заштитни мерки во градежништвото. 
Темелни знаења за техничките заштитни мерки на 
работите од својата специјалност. 

6) Организација и работа на претпријатието (се 
полага само успемно). 

Различни начини за извршување на работите: 
Работа во режија, по норми и на акорд. Поим за 
норми. Пресметување изработката по норми и на 
акорд. Работа во бригади. Надничен лист, работен 
налог, принцип при поделба заработката меѓу ра-I 
ботниците на една' бригада. 

Организација на своето работно место. Требува-
ња на материјалот. Основни познавања за нормите 
на материјалот и за магацинската служба. 

Занимање: ГРАДЕЖЕН РОНИ ЛЕД 

I. Практичен дел 
О с т а н у в а њ е на пречки под вода (камења, 

стебла и др.). Завиткување синџири околу предме-
ти под вода, потклавање сечачи и бешачки, ставање 
експлозив. Изработка и Шоставање оплаки за бе-
тонирано под вода. Бетонирано под вода. Рамне-
ње на темели. Надгледување и известување за по-
ложбата на теренот, преглед и контрола за изве-
дувањето на подводните работи. 

П. Теоретски рел 
1. Стручно сметководство и геометрија (се пола-

га само усмено) 
Пишување и читање броеви (арапски и римски). 

Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимали и многуименовани броеви. Претворување 
на миогуименувани броеви во мешовити1 и обратно. 
Дропки. Претворување на неправилните дропки во 
мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, запирка, агол, мера и пренесу-
вање на аглите. Видови триагалници и нивните осо-
бини. Видови четвороагалници и нивните особини. 
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Пресметување обемот и површината на правилните 
геометриски тела: (призма, коцка, ваљак, пирамида 
топка). Пресметување обемот и волуменот на приз-
мата, коцката, ваљакот и пирамидата. 

Задачи од праксата. Познавање на метарските 
и старите мерки (палец, фатка). Претворување на 
едните мерки во други. Пресметување обемот на 
дрвена граѓа, правилни фигури од камења и песок 
и др. Познавање специфичната тежина на главните 
материјали и пресметување тежината и обемот на 
телата. Поим за апциса и ордината при цртањето и 
исколчувањето на напречни профили. Практичен 
начин за пополнување височините на теренот (однос 
3:4:5, половење на агалот од 180 степени и слично). 
Пренесување на агли на теренот. 

2. Физика со хемија 
Општ поим за физичките и хемиските појави, 

Односот на физиката и хемијата спрема техниката. 
Елементи. Смеси и 'соединенија. Физички и хе-

миски особини на телата. Агрегатни состојби. Сила. 
Енергија. Земјина тежа. Специфична тежина. 
Тежиште. Рамнотежа. Стабилност. Општ поим за 
физичките особини на течностите. Сврзани садови; 
нивната примена. Општ поим за физичките особини 
на гасовите. Атмосферски притисок. Смукачка за 
вода и воздух. 

Општи поими за хемиските особини на водата 
и воздухот. 

Градежен материјал (се полага само усмено) 
Основни поими за видовите, особините, начинот 

на. производството, транспортот, складирањето и 
употребата на овие градежни материјали: 

— Камен (видови карпи, кршен камен, делкан), 
— Ситен и крупен песок, 
— Цемент (портлан, металуршки, алуминиум-

ски, роман, хидроулични додатоци), 
— Бетонски челик, 
— Дрвена граѓа. 
Разни видови малтери, нивните особини, начи-

нот на, изработката и употребата, Сразмерот при ме-
шањето. 

Општи поими за бетонот, видови бетон, употре-
бата. Сразмерот при мешањето. Правење бетон (рач-
но и машинско бетонирана и полевање на бетонот. 

Основни појмови за експлозивите во градеж-
ништвото, нивните особини и употребата. Фитили 
и каписли. 

4. Нрибор за мерење, алат и машина (се полага 
само усмено) 

Прибор за мерење должина: метар, челична и 
платнена врвца, летва. Висок челичен правоагал-
ник (виткал) и бела рамњача и подра,вњача и ви-
зовни крстови. 

Опис и начин на употребата на основниот ѕи-
дарски, минерски и делкачки алат: лажица, чекан, 
тавичка за малтер, јаже, рамњач, длето, мистрија, 
лопати, лизгар, кирка, лост, сврдел, минерски че-
кан, различни секири, различни пили ,сврдли и 
клешти. 

Основни познавања за машините: чекрци, ком-
пресори, бетономешачки. Познавање составните де-
лови и работата на пумпите за воздух и алишта за 
ронење од разни системи. 

5. Градежништво (се полага само усмено) 
Општи поими за подигање градежни објекти, 

видовите земјишта и изработката на темели (од бе-
тон, камен, на столбови итн.). 

Основни поими за мините. Длабочина, размер, 
агол на нагибот на минската дупка. Полнење и па-
лење мини. Подводно минирање. 

Ѕидање со камен. Врзување во камени ѕидови. 
Ѕидови од бетон. Сразмерот при мешањето. Изра-
ботка на оплати, бетонирање, вадење на оплатите и 
полевање на бетонот. 

Основни поими за армиран бетон. Бетонираното 
на армирано бетонски греди, плочи и столбови. 
Сразмерот при мешањето. 

Прости врзувања на граѓата. Разупирања во 
градежните јами, изработување отплати за темели, 
ѕидови и столбови од правоагална форма. Набива -
ње на дрвени колја (пилоти). 

Читање на едноставни цртежи и изработка ед-
ноставни скици за темели под вода. 

6. Хигиенско-техничка заштита (се полага само 
усмено) 

Основните прописи на хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош, при ранување (рана), кршење коска, потрес 
на мозокот и сл. (при сончаница, при труење со ја -
гленмоноксид итн.). Вештачко дишење. Провизорна 
носилка и завој. Шкафче за прва помош. 

Основни познавања за техничките заштитни 
мерки во работите на ронење, при работа на скели-
ња и иск опи . 

7. Организација на работење на претпријатието 
('се полага само усмено) 

Различен начин извршување на работата, ра -
бота во режија, по норми и на акорд. 

Поим за норми. Пресметување заработката. 
Организација на своето работно место при раз-

лични работи од своето занимање. Основните позна-
вања за нормите на материјалот. 

Занимање: ДЕЛАЧ 
(Потребен работен стаж, како неквалификуван 

работник 5 години или, како полуквалификуван 
работник 2 години). 

I. Практичен дел 
Буњаста обработка на основа од камен со жле-

бови или без жлебови. Изработка на основа од ка-
мен со шилесто длето. Изработка на основа со што-
ковање. Изработка на легнати камен скали (без 
профил и со профил) со пггоковање или брушење. 
Облагање на рамни и искривени подножја и ѕидо-
ви со камени плочи. Изработка на делкан камен, 
спрема нацрт за ѕидови, лукови и сводови. Олуци 
од камен. Облагање местото за газење на скалата 
со камени плочи од 2—4 см. дебели. Поплочување 
подови со камени плочи. Облагање столбови со ка -
мени плочи. Рачно и машинско мазнење и камен 
со профил изработен одоздола. Изработка профили 
на рамни и искривени подножја од камен. Изра-
ботка профили на рамни и искривени подножја од 
камен. Изработка едноставни (капители) рамки за 
прозорци и врати со обични профили. 
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П, Теоретски дел 

а) Стручни предмети 
1. Стручно сметководство и геометрија (се по-

лага само усмено) 
Пишување и читање броеви (арапски и римски). 

Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални и многуименувани броеви. Претворува-
ње на многуименуваните броеви во мешовити и об-
ратно. Дропки. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите. Видови четириагалници и нивните особини. 
Видови триаголници и нивните особини. Пресмету-
вање обемот и површината на правилните геоме-
триски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, топ-
ка). Пресметување обемот и волуменот на призмата, 
коцката, ваљакот, пирамидата. 

Задачи од праксата. Познавање на мерките и 
старите мерки (палец). Претворување на едните 
мерки во други. Пресметување тежината и обемот 
на телата. 

Цртање правилни геометриски слики (триагол-
ници, четириагалници, многу ага лници, криви по-
вршини елипска). Зголемување и намалување на 
неправилни геометриски слики црн дадени мерки. 

2. Градежен материјал (се полага само усмено) 
Основен поим за постанокот на карпите (еруп-

тивни, седиментни, метаморфни, како' и за на јваж-
ните видови камења) гранит, диорит, габро, дазолт, 
диабаз, варовник, доломит, гипс, травертин, гли-
нени шкриљци, мрамор). Вадење камен. Основни 
поими за минирањето. Грешките на каменот. Од-
ликите на добриот камен. Употреба на изработен 
камен (коцки, призми, плочи, скали, прагови, стол-
бови, капите ли, балустри, орнаменти). 

Воздушно водено врзување. Основни знаења за 
варот и цементот. 

Најважните поими за изработката и употребата 
на различни видови малтер. 

Материјал за делкање и мазнење на камен. 
3: Прибор за мерење, алат и машини (се полага 

само усмено) 
Прибор за мерење должини: метар, челична и 

платнена лента, летвичка, висок, челичен право-
аголник, либела (цевкаста центрична и со гумено 
црево), рамњач и подрамнувач. 

Алат и машини (опис, употреба и чување). Че-
кан за камен, длета за камен (тули, шиљасти, со 
широко сечиво, забести), челични клинови; копач 
за камен. Секира за камен, Пила со запци и без 
запци за камен. Основни познавања за машините 
за изработка на камен, (сечење, цепење, делкање и 
мазнење). 

4) Делаиггво (се полага само усмено) 
Основните знаења за зидање мостови и про-

пусти, патишта и високоградби, што се во врска со 
делачкиог занает. 

Добивање блокови наменети за правилна из-
работка. Обележување на обработениот камен со 
бројки за градилиштето. Читање на цртежите. Ска-
ли со профил и без профил, роини и во завој ко-
пители, балустри, орнаменти. Груба изработка на 
кршен камен, изработување на камен за циклоп-

ски ѕид. Изработување на полуделкан камен и дел-
кан камен. Зрачење на видни површини (штоко-
вање). Рачно и машинско делкање (шмиргловање) 
и мазнење на видни површини. Приготвување мал-
тер. Обложување со готови плочи основата на 
столбовите и челото на столбот. Поплочување по-
довите со плочи. Ракување со машини за изработ-
ка на камен. 

5. Хигиенско-техничка заштита (се ш л а г а са-
мо' усмено) 

Основни прописи за хигиената: заразни микро-
би, дезинфекција, стерилизација. Давање прва по-
мош при повреда (при ранување, кршење коска, 
потрес на мозокот и сл.), при сончаница, труење 
од гасови во долги тунели и сл. Вештачко дишење. 
Импровизија на носила. Кутија за црва помош, 
(содржина и употреба). 

Технички заштитни мерки при делачки работи 
(ракавици, очила) и шри употреба машини при об-
работка на камен. 

6) Организација и работа на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Различен начин извршување на работите, ра-
бота во режија по норми и на акорд. Поим за нор-
ми. Пресметување на заработката. 

Организација на своето работно место при раз-
лични работи од своето занимање. Основни позна-
вања за нормите на материјалот. 

Занимање: АСФАЈ1ТЕР 
(Потребен работен стаж, како неквалифику-

ван работник 5 години или, како- полуквалифику-
ван работник 2 години). 

I. Практичен дел 
Правење на асфалтна смеса по рецепт. Варење 

асфалтна смеша. 
Површинска обработка на пат со затоплен ма-

теријал, прскање, посинување со ризла, валирање. 
Тоа истото со ладна емулзија. Изработка на сред-
ни и тешки асфалтни патишта: пенетриран и по-
лупенетриран макадам, наслон макадам, асфалтен 
бетон, песочен асфалт, лиен и тврдолиен асфалт, 
како и од набиен асфалт. Исправување бранови и 
нерамнини на асфалтни патишта. Чување на ас-
фалтон патишта, поправање (крпење) на напра-
вени дупки. 

Изведување хоризонтални и вертикални изо-
лации против влагата (терисана хартија, премач-
кување со битч мен). 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 
1. Стручно сметководство и геометрија (се по-,. 

лага само усмено). , , . м 

Пишување и читање броеви (арапски и, рим-,. 
ски). Четирите основни операции по сметање со 
цели, децимални, многуименувани броеви. Претво-
рување на многуименуваните броеви во мешовити, 
и обратно. Дропки. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите., Видови гфиаголници и нивните особини. 
Видови четириаголници и нивните особини. Пре-
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омеѓување обемот и површината на правилни гео-
метриски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, 
топка). Пресметување обемот и волуменот на приз-
ма, коцка, ваљак, пирамида. 

Задачи од праксата. Познавање на метарски и 
стари мерки (палец, фатка). 

Претворување едни мерки во други. Пресме-
тување површината на асфалтниот покривач и 
изолацијата. Пресметување кубатурата на правил-
ните а г р е г а т и фигури. Пресметување тежината 
на агрегатот. Пресметување потребната количина 
СОСТОЈЦИ за асфалтна смеса на темелот по дадената 
рецепта. 

2) Градежен материјал (се полага само усме-
но). 

Основни поими за настанокот на карпите, 
(еруптивни, седименти и метаморфни), како и за 
најважните видови камења (диабаз, диорит, базалт, 
варовник, доломит, кремен). Камени агрегати, ка-
мено брашно (филер, коцка, призма, ивичњаци. 
Чакал и песок (речен кршен, месни1 извори). 

Најважните знаења за битуменот и битумен-
ските производи. Потекла и видови битумен. Про-
изводство на битуменот. Асфалтен камен. Приро-
ден асфалт. Битумен од нафта. Асфалтна емул-
ција. Битуменска јута. Изолациона терисана хар-
тија. 

Основни поими за катранот. Произведување на 
катран. Водови катран. Катранови амулзии. По-
криена терисана хартија. 

Основни знаења за цементот (видови цемент), 
производство, складирање и употреба, (како и за 
бетонот) содржина, сразмери при мешањето, марки 
на бетонот, бетонирана, полевање. 

3. Прибор за мерење, алат и машини (се по-
лага само усмено). 

Познавање на приборот за мерење: метар, че-
лична и платнена лента, летва. Челичен триагол-
ник (винкел), либела (цевкаста и центрична) рав-
њач и подравњач, визурни крстови. Шаблон за 
профил на улицата. 

Алат и машини (опис, употреба, чување и чи-
стење). Лопата, гребли, железни навивачи, разни 
лопатки и мистерии, кокс за топлење битумен и 
асфалт, железни чакљи, дрвени гребла, железна 
количка, јапанер, кофи, кантица за поливање вре-
ќите, метли и четки, челични четки, секач, зап-
чест ваљак. Машина за прскање, машина за топ-
лење асфалт, рачен ваљак. 

Основни знаења за моторните и парни ваљаци 
од различни тежини, машина за изработка смеса 
за асфалтен бетон и за финишери. 

4) Асфалтерството (се полага само усмено). 
Основни знаења за градење патишта. Долна и 

горна основа. Приготвување на патната постела, 
одводнување и дренажа, тампоиска настилка, ма-
кедонска настилка со и без камена подлога. Под-
лога од цементов бетон. Пат од цементов бетон, од 
јадри и од ситни коцки. Напречен и надолжен 
профил на улица. 

Топлење битуменска и катранска маса, мерење 
температурата, до дозволената граница затоплува-
ње. Точка на омекнувањето и пенетрацијата. На-
чин за чување и приготвување битуменот, фио-

крот и на агрегатските ситнежи по тежина. Кон-
тролно просејување на минерална маса. 

Затоплување и мешање асфалтна смеса во от-
ворени котли и во машини. 

Површинска изработка. Видови спремени се по 
точка на р а з м е н у в а њ е и длабочина на продира-
ње. Приготвување патишта со прскање, постилање 
ситнеж, валење и чување на готовиот асфалт. 

Полупенетрација и пенетрација. Избор и вид 
битумен (со обѕир на временските услови при кои 
се изведува, на улицата итн.). Подробен опис на 
работата при непетрацијата и полупенетрацијата. 

Насипан макадам. Избирање на битум. Начин 
на изработка. 

Тврдо лиен асфалт. Основа. Избирање биту-
мен. Измерување содржината (битумен, агрегат, 
филер). Изработување пат, валање. 

Основни поими за набиен асфалт. 
Изолација на темели и ѕидови од влагата. Изо-

лациона терисана хартија, јута. Различни начини 
на изведување. 

Изработување соодветна асфалтна смеса и за-
ливање спојниците на бетонски патишта и пати-
шта од камени коцки. 

5) Хигиенско-техничка заштита (се полага са-
мо усмено). 

Основните прописи за хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при повреда (при ранување, изгорување, 
кршење коска и сл.), од сончаница итн. Кутија за 
прва помош (содржина и употреба). Импровизорни 
носила. 

Мерки за обезбедување на работниците што 
работат на асфалтерски работи. 

6) Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Различни начини извршување на работите: 
работа во режии, по норма и на акорд. Поим за 
норми. Пресметување заработката по' норми и на 
акорд. Работа во бригади. Надничен лист, работен 
налог, принципот при поделба заработката меѓу 
работниците на една бригада. 

Организација на работата при асфалтирана 
(состав и затоплување на сместа, простирање на 
сместа, довршување на патишта. Требување мате-
ријали. Основни поими за нормите на материја-
лот и магацинската служба. 

Занимање: КАЛДРМЏИЈА 
(Потребен е работен стаж, за неквалификуван 

работник 5 години или, за полуквалификуван ра-
ботник 2 години). 

I. Практичен дел 
Изработка на кршен: камен за основа на пат 

(туцаник). Изработување пат туцаник (редење ка -
мења, збиења и чивијање на основата. Рачна изра-
ботка камени призми, коцки и ивичњаци за улици. 
Изработување калдрма од кршен камен и речен 
камен, од поголеми и помали коцки. Полагање 
ивичњаци во' песокот и на основата од бетон со 
измазнети спојници од ц е м е н т в малтер. Изра-
ботка патишта и тротоари од клинкер. Изработка 
калдрма од дрвени призми и коцки. Изработка 
тротоари од камени плочи. 
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Поправувано оштетени калдрми од сите ви-
дови. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 
1) Стручно сметководство и геометрија (се по-

лага само усмено). 
Пишување и читање броеви (арапски, римски). 

Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални и миогуимену вани Јброеви^ Претвору-
вање на многуименуважните броеви во мешовити и 
обратно. Дрогжи. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агал, мерење и пренесување на 
аглите. Видови трпа гол ни ци и нивните особини. 
Видови четириаголници и нивните особини. Пре-
сметување обемот и површината на правилните 
геометрски тела (призма, коцка, ваљак, пира-
мида и топка). Пресметување обемот и волуменот 
на призма, коцка, ваљак, пирамида. 

Задачи од праксата. Познавање метарските и 
старите мери (палец и фатка). 

Претворување на едни мерки во други. Пре-
с м е т у в а њ е кубатурата на правилни купови, ча-
кал, песок, кршен камен. Пресметување површи-
ната на калдрмите. Пресметување потребниот број 
коцки за површина на калдрмата. 

2) Градежен материјал (се полага само ус-
мено). 

Основни поими за настанакот на карпите 
(сруптивни, седиментни и мет аморфни) и на јваж-
ните видови камења (гранит, базалт, диорит, ва-
ровник). Особините на каменот (структура, твр-
дина, отпорност при абењето, порозност, постоја-
ност, обработливо^ итн. Вадење камен. Основните 
знаења за минирање. Крешки на каменот. Одлики 
на добриот камен. Рачна и машинска изработка 
на камени коцки. Обработка на кеменот. Каменот 
како материјал за изработка на калдрма (кршен 
камен, коцка, призма, ивичници). 

Чакал и песок: видови, добивање и употреба, 
локални извори. 

Основните знаења за цементот (видови цемент-
ни производства, складирање и употреба) и за бе-
тонот (содржина, сразмерот при мешањето, марка 
на бетонот, бетонирано, полевање. 

Видови дрва што се употребуваат за калдрма. 
Изолации на дрвото. Изработка на дрвени коцки. 

Основните знаења за другите материјали за 
изработка калдрма (клинкер цигли од жгура од 
високи печки). 

3) Прибор за мерење, алат и машини (се по-
лага само усмено). 

Прибор за мерење должините: метар, челична 
и платнена лента, летва, летвичка висок (оловни-
ца, плајба) челичен триаголник (винкел), либела 
(цевкаста и центрична), гумено црево, рамнач-под-
рамнувач, визурни крстови, шаблон за профилот 
на улица. 

Алат и машини (опис, употреба и одржување). 
Лопата, лизгар, кирка, лост, чекан за камен, длето 
за камен, набивани, казма за камен, секири за ка-

рачен ваљак. Џили со запци и без запци за 

камен (челична трака и жида). Рачна количка, 
двоколка. Најважните знаења за машините за из-
работка на камен (цепење и сечење), ваљци (мо-
торни и парни), машини за топлење асфалт. 

4) Калдрмство (се полага само усмено). 
Основни знаења за градење патишта. Попреч-

ни и наддолжни профили на патот. Долни и горни 
строј. Приготвување патната основа, одводнување 
и дренажа. Делови на горната основа. Основни к а -
рактеристики на различните видови патишта. Ши-
рочина на патиштата. Основни поими за градење 
на води, осигурување брегот и ножицата на насип. 

Основни поими за минерството и произведува-
њето на каменот. Минирање на каменот и доби-
вање цепени блокови од камената маса. Основните 
правила за изработка камен за градење улици и 
основите (коцки, призма и ивичници). 

Улична основа од кршен камен. Форма на кр-
шениот камен. Сложување и зацврстување на 
основата (заг лавци, чивии). Набивање и валање 
на основата. 

Калдрма од кршен камен на песок (чакал) и 
на бетон, (конкремит). Плочници (основи од каме-
ни плочи). Калдрма на наклоните на устието и 
брегот на реката. 

Калдрма од ситни камени коцки, набивање, 
валање, пополнување спојниците со песок, асфалт-
на смеса, цементов малтер. Калдрма од поголеми 
камени коцки. Калдрма од клинкери. 

Калдрма од дрвени призми и коцки. Основа 
за дрвена калдрма. Заштита од влага. Исполну-
вање спојниците. 

5. Хигиено техничка заштита (се полага само 
усмено). 

Основните прописи на хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при повреда (рана, кршење коска, потрес 
на мозокот и сл.), при сончаница, при труење со 
јаглен диоксид итн. Вештачко дишење. Провизорна 
носилка и завој. Шкафче за прва помош. 

Мерки за обезбедување работниците што ра-
ботат на калдрмски работи. 

6) Организација и работата на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Различни начини за извршување на рабо-
тите: работа во режии, по норма и на акорд. Поим 
за норми. Пресметување заработката по норма и 
на акорд. Работа во бригади. Надничен лист, ра-
ботен налог, принципот при поделба заработката 
меѓу работниците на една бригада. 

Организација^! на работата при калдрмира-
њето. 

Требувано материјали. Основни поими за нор-
мите на материјалот и магацинската служба. 

Занимање: БЕТОНИРАЧ 
(Потребен е рабтен стаж за неквалификуван 

работник 5 години, а за полуквалификуван работ-
ник 2 години). 

I. Практичен дел 
Уградување бетон во армирана и неармирана 

конструкција од средни и мали пресечки (греди, 
столбови, по^влекц п сл.), рачна и машинска, Бе-
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тонирање на рамни и искривени површини (основа, 
плочи, коси површини, ребрени тавани, резервоари, 
сводов^, лачни покриви со израмнување површи-
ната. Бетонирање монтажни елементи за тавани 
(Нербет, Истег, Перковиќ и сл.), монтажни нат-
прозорници, плочи и различни префабрицирани 
елементи, рачно или на вибрациона маса. 

Бетонирање ѕидови со подвижни оплати, ту-
нели, фабрички оџаци, столбови за далекувод^ во 
вертикален положај до1 12 м. височина. 

Уградување бетон под вода. 
Поправувана мали грешки на шалунгот и ар-

матури. 
Чување и пазење бетонот по заградувањето (за 

време стврднувањето). 
Изработување цементовата кошулка на бетон-

ската основа. 

II. Теоретски дел 

а) Стружни предмети 
1) Стручно сметководство и геометрија (се пола-

га само усмено) 
Пишување и читање броеви (арапски и римски). 

Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални, многуименувани броеви. Претворување 
мио ̂ именув аните броеви во мешовити и обратно. 
Дрогжи. Претворување на неправилните дропки во 
мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол мерење и пренесување на 
аглите. Видови ггриаголници и нивните особини. 
Видови четириаголници и нивните особини. Прес-
метување обемот и површината на правилните ге-
ометриски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, 
топка). Пјресметуање обемот и волуменот на приз-
ма, коцка, ваљак и пирамида. 

Задачи од праксата. Познавање метарските и 
старите мерки (палец). Претворување едни мерки 
во други. Пресметување волуменот на правилни 
хули песок, чакал и бетон во конструкциите на 
различни облици (ѕидови, греди, плочи, силоси, по-
криви, сводови, лакови). Пресметување тежината 
на бетонот во неговиот обем. 

2) Градежен материјал (се полага само усмено) 
Основните знаења за видовите, особините, на-

чинот на произведувањето, транспорт, складирање-
то и употребата на овие градежни материјали: 

— Камен (видови карпи, вадење камен, крше-
ње камен), машини за дробење и мелење камен, аг-
регати за бетонот, 

— чакал и песок (речни, копани, локални из-
вори), 

— вода (чиста, употреба за бетонот), 
— цемент (разни видови цемент, портланд це-

мент, портланд цемент со висока отпорност, баксит-
ни цемент итн., марка на цементот, подробно за па-
кувањето, складирањето и употребата. 

Основни поими за другите градежни материјали 
(бетонски челик, дрво, вар, гипс, тула, средства за 
изолација, стакло). 

Разни видови малтер (варовен малтер, продол-
жени малтер, цементов малтер, гипсен малтер). 

Општо за бетонот, основниот состав. Видови бе-
тон спрема конзистенцијата (влажни, пластични и 
лиени, спрема квалитетот (нормални и со висока 

сигурност) и спрема начинот на употребата (обичен 
бетон, армиран бетон од големи и мали димензии на 
пресекот). Марка на бетонот. Размер при мешање-
то. Изработување на бетонот (рачна и машинска ме-
шачка) уградување и чување бетонот. Бетонирање 
при големи горештини и при ниска температура. 
Заштита од замрзнување. Вибрирање на бетонот 
(^вибратори, тервибратори и на вибрационен стол). 
Пробни тела за контрола квалитетот на бетонот 
(коцки и импрегерови греди). Бетон на кој се до-
дава камен („шпар"). 

3) Прибор за мерење, алат и машини (се полага 
само усмено) 

Прибор за мерење должина: метар, челична и 
платнена лента, летва. Висок челичен правоагол-
ник, либела ( ц е в к а с т цевтрична и со гумено црево), 
рамнач и подрамнувач. 

Опишување и начинот на употребата алати што 
се употребуваат при бетонирањето: лопати, набива-
ни за бетон, рамнач, ѕидарска лажица, мистрија, 
кофи за вода и малтер, трегери, рачна количка. 

Основни знаења за машините: дробилида, во-
деница за камен, мешачка за бетон и малтер, виб-
ратори. тервибратори, виброциони столови. 

4) Бетонски работи (се полага само усмено) 
Основни поими за градежништвото. Ѕидање 

згради, ѕидање на улици, мостови, тунели, водовод, 
Темелите на градежни објекти (најважно од издр-
жливоста на дното, за изработката на темелите од 
камен, бетон и армиран бетон, за изолациони ѕидо-
ви). Ѕидови, потпорни ѕидови, столбови. Столбови 
на два лука и сводови од различен материјал. Ос-
нови, столбови, оџаци, куќна и надворешна кана-
лизација. 

Основни знаења за бетонски и армирано-бе-
тонски конструкции, основно за армиран бетон. 
Темели од бетон и армиран бетон (обични столбови 
на темел, троки плочи, контрагреди). Темели за 
машини. Столбови од бетон и армиран бетон. Нат-
прозорници, серкложи и обични меѓусгсратни кон-
струкции од армиран бетон. Лакови и сводови од 
бетон и армиран бетон. Ѕидови Маниер-Бетонска 
основа. 

Изработување и вградување бетон. Приготву-
вање на материјалот, (миење, сеење, гранулација 
на агрегатот). Измерување состојците за смесата, 
во однос правилно додавање вода. Поим за водоце-
ментов фактор. Изработување на бетонот, рачно и 
машински. Пренесување на бетонот, сегрегација . 
Мокрење на шалунзите, односно подготвување на 
долниот напласт, бетонирана. Вибрирање и преви-
брирање. Чување на бетонот (одржување влага) и 
заштита од горештина и мраз. Вадење шалунзите 
и потпирачите. 

Значењето на пробните и контролните тела 
(коцка, Емпергерови греди). Основни знаења за бе-
тонирањето под вода. 

5) Хигиенско-техничка заштита (се полага само 
усмено) 

Основни прописи за хигиената, заразни микро-
би, дезинфекција, стерилизација. Давање прва по-
мош при повреда (при ранување, кршење коска, 
потрес на мозокот, при сончаница итн,), 



15 септември 1955 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 28 - Стр. 367 

Импровизира носилна и завој. Шкафче за пр-
ва помош (содржина и употреба). 

Основни технички заштитни мерки при израбо-
тувањето скелиња, при бетонирањето длабоки гра-
дежни јами и при ракувањето со машини. 

6) Организација на работата во претпријатието 
(се полага само усмено) 

Различни начини за извршување на работите: 
работа во режии, по норма и на акорд. Поим за 
норми. Пресметување заработката по норма и на 
акорд. Работа во бригади. Надничен лист, работен 
налог, принципот при поделба заработката меѓу 
работниците на една бригада. 

Организација на рабтата при изведување бетон-
ски работи (просејување и дозирање на агрегатот, 
опрема на агрегатот, цемент и вода, мешање, тран-
спорт и вградување бетон. 

Занимање: АРМИРАН (свиткуван на железо) 
(Е потребен работен стаж за неквалификуван 

работник 5 години, или за полуква лификуван ра-
ботник 2 години). 

I. Практичен дел 
Рачно и машинско исправување, сечење и свит-

кување на бетонски челик; спрема нацрт за свива-
ње. Самостојно поставување и врзување на арма-
турата за сите видови конструкции и од армиран 
бетон: плочи, греди, р е б р е с т плочи, сводови, ла-
кови, рамки, конструкции, резервоари, диреци, 
столбови за далекуводи, темели за машини, тунели 
итн. според добиените орматурни планови. 

Поставување и врзување арматура за специ-
јални конструкции (куполи, водни комори, компли-
цирани темели за машини), под надзор на високо-
квалификуван работник. 

Подготвување место за свивање челик. Израбо-
тување маса за свиткување. Мали поправки на ша-
лу нзи. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Пишување и читање броеви (арапски и римски). 
Четирите основни операции по сметање со це-

ли, децимални и многуименувани броеви. Претво-
рување на многуименуваните броеви во мешовити 
и обратно. Дропки. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите. Видови триаголници и нивните особини. Ви-
дови четириаголници и нивните особини. Пресме-
тување обемот и површината на правилните гео-
метриски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, 
топка). Пресметување обемот и волуменот на приз-
ма, коцка, ваљак и пирамида. 

Задачи од праксата: Познавање метарските и 
старите мерки (палец ,фатка). П р е т е р у в а њ е едни 
мерки во други. Пресметување тежината на бетон-
скиот челик во неговите размери. Пресметување 
тежината на арматура според плановите за СВИТКУ-
ВАН?̂  

2) Градежен материјал 
(се полага само усмено) 

Основни поими за произведувањето на железо-
то (руди, сурово железо, челик). Рудници на же-
лезна руда ка ј час, железари и фабрики за челик 
ка ј нас. Особините на железото и челикот. Видови 
бетонски чедиќ. Нормални димензии на бетонскиот 
челик во трговијата (размер, должина). Поим за 
оптеретување и дозволено оптеретувале на бетон-
скиот челик. 

Основни знаења за бетонот и материјалот од 
кој се изработува — бетонот и неговиот состав (це-
мент, песок, крупен песок) за изработувањето и 
вградувањето на бетонот. 

Основни поими за дрвото, во врска со шалун-
:;ите за армирано-бетонска конструкција. 

3. Прибор за мерење, алат и машини: 
(се полага само усмено) 

Прибор за мерење должината: метар, челична 
и платнена лента, летва. Прибор за мереле разме-
рите на бетонски челик, подвижна мерка (шублер). 
Висок челичен правоагалник, либела (цевката , 
центрична и со гумено црево), рамнач и подрам-
нувач. 

Опис, начин на употребата и одржување на 
алатот и машините, чекан, клешти, клучови за 
свиткување челик, маса за свиткување челик, ма-
шина за исправање челични прачки, длето, рачни 
и причврстени ножици за сечење прачки. Колотур 
и колотурник. Градежна дигалка. 

4. Армирачки работи 
(се полага само усмено) 

Основни поими за армирано бетонски конструк-
ции, за елементите на армираниот бетон (за бетонот 
и челикот). Предности и недостатоци на армирано-
бетонските конструкции, во споредба со конструк-
циите од друг материјал. Задачи на арматурата. 
Видови арматури. Главни железа, разделни железа, 
вилици. Значај за поставување арматурата на пра-
во место. Нормални димензии на челикот за арми-
ран бетон. 

Приготвување место на градилиштето за ис-
правање, сечење и виткање железо. Консрукција 
на масата за свиткување од талпи. 

Исправање челик за арматура, рачно и машин-
ско чистење челик. Сечена железо (длето, со рач-
ни или причврстени ножици. Свиткување арматура 
според нацрт за свиткување. Значењето на куќите. 
Граница на размер, прачки што можат да се свит-
куваат рачно незатоплено. 

Поставување арматура, врзување со жица, од-
алеченоста на ирачките на арматурата од о а датата 
(при плочи, греди и столбови) и ирачките помеѓу 
себе. Мерките што треба да се превземат за да се 
одржи оддалеченоста за време на бетонираното. 
Зголемување оддалеченоста на арматурата од Упла-
тата при конструкција изложена на невреме. 

Положба на арматурата при едноставни кон-
структивни елементи (столб, плоча, греда, ребраста 
плоча, конзола). Ѕидови прегради и столбови по 
СИСТЕМОТ ^ Маникер, Рабин; и сл, 
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Основни знаења за изработка скелиња и ша-
луни, како за бетонирана. 

5) Хигиенско-техничка заштита 
(се полага само усмено) 

Основните прописи за хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при повреда (при ранување, кршење коска, 
потрес на мозокот и сл.). 

Основните технички заштитни мер,ки при сече-
ње, свиткување и вградување арматура и при ра-
бота на високи скелиња и длабоки градежни јами. 

6) Организација на работата во претпријатието 
(се полага само усмено) 

Различни начини извршување на работата: ра-
бота во режија, по норма и на акорд. Поим за нор-
ми. Пресметување заработка во режија, норма и 
на акорд. Работа во бригади. Надничен лист; ра-
ботен налог, принципот при поделбата на заработ-
ката меѓу работниците на една бригада. 

Организација на работата при подготвувањето 
работно место, изработување и положување арма-
тура( подрамнување на арматура, сечење, свитку-
вање, пренесување, положување и врзување со 
ж,ица). 

Штедење на материјалот. 

Занимање: ДЕЛАЧ 
(Потребен е работен стаж за неквалификуван 

работник 5 години, или за полуквалификуван ра-
ботник 2 години). 

I. Практичен дел 
Правилно ракување со делачките алати. Б и -

чење, сечење, делкање и рамнење на граѓата. Из-
работување сите видови делачки врска (чеп, накар-
ски чеп, засек со чеп, преклоп, нутифедер, лаето-
вахаш итн.). 

Потпирање во тесни градежни јами, ровови и 
канали при кои земјавиот притисок е слаб и сре-
ден. 

Изработување оплата за разни бетонски и арми-
рани бетонски зидови, столбови, греди, плочи со 
ребра. 

За оние кои имаат пракса: 
а) на високоградба: Изработување о плати за 

темели на машини, за ситноребраст столб, зид ни 
венци итн. Ставање дрвени греди, изработување 
долни и горни оплата, прибирање летви за тавани. 
Оплати на зидовите и таваните од штици на перо 
и угар, изолит, лесонит и слични плочи. Ставање 
дрвени душемина (слепо душеме, „продарска" ду-
шеме. Изработување и поставување обична покрив-
ка столица со обработени,дливи рогови. Цртање 
профили за душеме. Изработување и поставување 
железни решеткасти носачи. Изработување скелет 
за настрешни прозорци, вентилациони алузии и 
окна на покривот. Полетвување покривот за кера-
миди, поставување гредички за салонит, оплата за 
лим и терисана хартија. Изработка дрвени столбо-
ви. Изработка скелет за зидање на кант и за зи-
дови што се оплочени со штица, изолит и сл. Изра-

ботување подвижни скелиња (магариња). Изработу-
вање неподвижни скелиња за изградување згради 
и скелиња за градежни дигалки. Изработка мон-
тажи за лесни фасадни скелиња. Монтаж од дрвени 
лествици за фасадни рабови. Монтаж на лесни не-
подвижни конзолни скелиња од отворите на зид^-
вите. Изработување и поставување висечки скели-
ња на челични јажиња; 

б) на нискоградба: Изработка дрвени диреци 
пилата (оковување) изработка на чеп. Забивање 
на дрвени диреци и жмурија. Обработување граѓа 
за изработка жмурија, поставување на клешти. Из-
работување бреговни потпорни и крилја. Изработу-
вање средни јармови. Изработка на патишта и мос-
тови со конструкција од проста греда, со или без 
седло и косник, над еден или повеќе отвори. Изра-
ботување, под надзор мосна конструкција системи 
висечки и решеткасти конструкции. Изработка 
обични подвижни и неподвижни скелиња, гредни и 
засведени конструкции. Изработка монтажни ске-
лиња при изработување челични мостови. Изработ-
ка на работни скелиња и оплати при бетонирана 
во тунелите (потпори, подножен свод, колота). 
Поставување шаблон за зидање потпори и колета. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Пишување и читање броеви (арапски и римски)" 
Четирите основни операции по сметање со цали, 
децималн,и' и многуименувани броеви. Претворува-
ње на многуименованите броеви во мешовити и об-
ратно. Дропки. Претворување на неправилниве 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите. Видови триаголници и -нивните особини. 
Видови четириаголник: и нивните особини. Пресме-
тување обемот1 и п,овршината на правилните гео-
метриски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, 
топка). Пресметување обемот и 'волуменот на приз-
ма, коцка, ваљак, пирамида. 

Задаци од праксата. Познавање метарските и 
старите мери (палец, фатка). Претворување на ед-
ни мери во други. Пресметување површината на 
оплата душемиња, покриви и др. Пресметување ку-
батурата на дрвена граѓа (четириаголни пресеци и 
тркалезни). Пресметување тежината на дрвена гра-
ѓа од штици-димензии. 

2) Градежен материјал 
(се полага само' усмено) 

Основни поими за составот на дрвото (целулоза, 
лигнит, смола, вода и др.) и за внатрешната граѓа 
на дрвото (кора, лико, тодови, срчевини и белика. 
Основните физички својства (тежина, променли-
вост на белиот изолатореки звук, топлина и елек-
трицитет (и механичките својства) тврдост, цврсти-
на, еластичност, цепливост. Надворешниот изглед 
на дрвото (боја, текстура, финоќа, сјај, мирис). Трај -
носта на дрвото, Својствата и употребата на глав-
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ните домашни видови градежно дрво: (елка, смрека, 
бор, даб, бука, костен). 

Основни знаења за другите домашни видови 
дрвја. 

Добивање дрво, купување стебла и обработка 
на дрвото. 

Видови граѓа: тркалезно дрво (трупци за биче-
ње, столбови за телефонски и други видови, јам-
ско дрво) делкана граѓа (меркантилна и аштро-
бридно за градење, железнички прагови) бичева 
граѓа (греди, штафли, летви, штици). Нормалните 
димензии на граѓата. 

Заштита на дрвото од гниење, влага, оган (пре-
мачкување, натерување, импрегнирање — парење. 

Основни поими за другите градежни материја-
ли (железо, камен, тули, керамиди, бетон и арми-
ран бетон, изолациона дресирана хартија, битумен 
и катран). 

3. Прибор за мерење, алат и машини 
(се полага само усмено? 

Прибор за мерење должината: метар, челична 
и платнена л е т а , летва. Висок, челичен аголник 
(винкел) сиџим, молив, либела, рамнач и подрам-
нувач. 

Опис на делачкиот алат и ракување со алатите: 
пили, чеканчиња, шајки, клешти, длето, тесла, 
лост, сврдли, хобличи. Основно за машинистите; 
кружна пила, лисна пила, колотур, колотурник, 
чекрк. 

4. Делаштво 
(се полага само усмено) 

Читање обични нацрти од делачката струка. 
Видови дрвени врски (чеп, внакрсен чеп, прост 

и двоен засек со чеп, преклоп^ кос преклоп, перо, 
ласшвична опашка, жлеб итн. Врски со железни 
спојни средства: клинци, вијци скоби (кланфи), 
м а т н и заканувачки. 

Потпирање на градежни јами, ровови и канали. 
Изработка на дрвени т е г о в и и жмурја. 

Оплати за бетонски и армирано бетонски кон-
струкции: ѕидови, столбови (правоагални, тркалезни 
и многуагални), плочи, греди плочи со ребра, бал-
кони, полутркалезни лакови и сводови. 

За оние кои имаат пракса: 
а) на високоградба: Подвижни скелиња (мага-

риња). Неподвижни скелиња. Скеле за градежна 
Лизгалка. Скеле за лесни фасади. Дрвени столбови 
за фасадни работи. Лесни конзулни скелиња за 
поправка на згради. Висечки скелиња на челични 
јажиња. 

Обични покривни врски (прости и двојни ЕИ-
сачки), едноводни и двоводни покриви, валабнати 
и грбени. Цртање профил на покрив за делачко 
душеме. Обработување на рогови. Решеткасти по-
криви од штици со помал распон. Ретвење и о р о -
чување на покриви што носат керамиди, салонит, 
покриви од тесарска хартија итн. 

Дрвен скелет за ѕидови на кант и за преградил 
ѕидови оплочени со штици, дрволат и др. Дрвени 
шрозори за натстрешни прозори, вентилациони ж а -

ду зии. Прегради од летви. Делачка изработена 
врата. Дрвени столбови; 

б) на нискоградба. Изработување и забивање 
дрвени диреци и жмурја, Скеле за масни гредни и 
засведени конструкции. Монтажни скелиња за из-
работка челични мостови. Витлови за монтирање 
челични мосни конструкции. Работно скеле и отпла-
ти при бетонираното в' тунели. Поставување шаб-
лони за ѕидање потпори и калоти во тунелите. 

Бреговни потпирачки и крила на мосни глави 
од дрво. Средни јармови. Главни носачи и други 
елементи на мостовите од обична конструкција. 

5. Хигиенско техничка заштита 
(се полага само усмено) 

Основните прописи за хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при повреда (при ранување, кршење коска, 
потрес на мозокот итн.). 

Основните технички заштитни мерки при ра-
ботење на скелиња и во градежни јами (сигурност 
на душемето, оградата, потпирачките итн.). Зашти-
та при работа со тркалезна пила, електрични сврд-
ли, при дигање терет итн. 

6. Организацијата и работењето на претпријатието 
(се полага само усмено) 

Различни начини извршување на работата: ра-
бота во режија, по норма и на акорд. Поим за нор-
ми. Пресметување заработката во режија, норма и 
на акорд. ( , 

Организирање на работното место: за делкање 
греди, разбичување на граѓата, стругање штици. 
Подготвување клупи за изработување оплата, по-
дови за цртање профили. Подготвување ситни ме-
ханизации: колотурник, граник. 

Занимање: ИЗРАБОТУВАЧ НА ПОДОВИ ОД 
ВЕШТАЧКИ КАМЕН 

(Потребен е работен стаж за неквалификуван 
работник 5 години, а за полуквалификован работ-
ник 2 години). 

1. Практичен дел 

Изработување кошулка со вештачки камен на 
столбови — изработени на лице место, со делкање, 
флаутирање и полирање или штоковање. Режење, 
свивање и ставање обични челични арматури. Из-
работување армирани бетонски столбови, рамни или 
клинести (за завој ни столбишта), со облога од веш-
тачки камења, со профил и без профил обработу-
вање со . штакање или мазнење и полирање. Изра-
ботување подови на тераси со делкање, китање, 
флоутирање и мазнење. Изработување бордури и 
ужљебини на тераси. Изработување подножје за 
столбови од тераса. Ставање готови терасени плочи 
на подредена подлога. Изработување корита, уми-
валници и обложени со вештачки камен. Израбо-
тување од вештачки камен прозорски клупи, ба-
лустроди и покривни плочи на огради од столбиш-
та, рамки на прозорци и др. Изработување ксило-
лит. 
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Н. Теоретски дел 
а) Стручен дел 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Пишување и читање броеви (арапски и римски). 
Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални и многуименувани броеви. Претворува-
ње на многуименуваните броеви во мешовити и об-
ратно. Дропки. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити и обратна 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите. Видови триаголници и нивните особини. Ви-
дови четириаголници и нивните особини. Пресме-
тување обемот и површината на правилните геоме-
триски тела (призма, коцка, ваљак пирамида, топ-
ка). Пресметување обемот и волуменот на призмата, 
коцката, ваљакот и пирамидата. 

Задачи од праксата. Познавање метарските и 
старите мерки (палец и фатка). Претворување ед-
ните мерки во други. Пресметување тежината на 
тело во неговиот обем и познатата просторна те-
жина. 

Цртање правилни геометриски слики: триагол-
ник, четириагалници, многуагалници, тркала елип-
си. Зголемување и намалување на неправилни ге-
ометриски слики во зададена мерка. 

2. Градежен материјал 
(се полага само усмено) 

Постанокот, составот и својствата на карпите. 
Видови каргш; ерутггивни (гранит, диабаз, диорит), 
седиментни (варовни доломитни, песочнаци) и мета-
морфни (мрамори). Квалитетот на каменот, трајнос-
та и заштита на каменот. Каменен ситнеж (гранит 
и мрамор). Камено брашно. Видови камења според 
бојата и квалитетот. 

Песок и чакал: потекло, наоѓалишта, употреба 
во градежни цели. Локални извори. 

Видови цемент, портланд цемент (обичен и ви-
соко отпорен), бокситни (лофорж) бел цемент. Мар-
ка на цементот. Видови цемент според времето на 
врзување, употребата и чувањето на цементот. Из-
работување цеменгов малтер, размерот при меша-
њето. 

Приготвување тераса, измерување, мешање, 
вградување и чување. 

Магнезиев оксид и магнезиев хлорид. Израбо-
тувале магнезиев малтер, таканаречен Сорелоа це-
мент. 

Основното за бетонот: камен агрегат, размер, 
размерот при мешањето, изработи вање и вграду-
вање на бетонот, чување и заштина на бетонот. 
Марка на бетонот. 

Материјал за шмирглање: камена брашно, ка -
менен ситнеж, брусени: гипс; фиЈати. Бензин и 
восок. 

Најважното за бетонскиот челик, гипс, тула и 
за дрвото. 

3. Прибор за мерење, алат и машини 
(се полага само ^;мено) 

Прибор за мерење должина: метар, челична 
и п л а т е н а лента. Летвичка, висок, челичен право-

аголник (винкел), либела (цевкаста, центрична и со 
гумено црево), рамнач и подрамнувач. 

Опис, примена и одржување на алатот: лопа-
та, ѕидарска лажица, фондл, ѕидарски чекан, ма-
цола, различни д л ега (шиљасти и со широки, се-
тила итн.) јаже, корито за малтер (косела), кофи, 
тенекии, гребла, рамнач, мистрија (дрвени и же-
лезни) ваљак за валање тераса, шаблони за извле-
кување профили. Основни поими за машините за 
обделување тераса на електрични и бензиски по-
гон. 

4. Изработување тераса 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за изработување бетон и арми-
ран бетон. Познавање начинот на армирање - при 
наведени и конзолни столбови. Изработка на бе-
тонот, размерот при мешањето, вградување армату-
ра и бетон, чување на бетонот. Калапи за израбо-
тување столб. Модели од гипс за изработување за-
облени глави на столб и сл. 

Составување и мешање смесата, за тераса, раз-
мерот при мешањето, цемент, камени зрнца, боја. 
Измесување на смесата, валање на тераса, важно 
е да се одржува влажна терасата додека е свежа. 
Чувањето на свежа тераса од горештина и мраз. 
Делкање и мазнење на тераса (рачно и машинско). 
Флуатирање и полирање на површината. Штока-
ње на површината. Спојниците во подот од тера-
сата. Бордури. 

Изработување и ставање плоча на тераса. Изра-
ботување подножјето на под од тераса. Изработу-
вање подножјето на столбишта. Изработување по-
дови од ксилолит. Избор и сјаење на струшките. 
Приготвување и мешање на смесата, додавање боја, 
ставање обработката на подот. 

5. Хигиенско-техничка заштита 
(се полага само усмено) 

Основните прописи за хигиената: заразни ми-
кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при ранување (рана, кршење коска, потрес 
на мозокот и сл.). 

Основните технички заштитни мерки при ра-
ботење на згради и при р а к у в а л е со машини за 
делкање. 

6. Организација и работење во претпријатието 
(се полага само усмено) 

Различни начини на извршување работата, ра-
бота во режија, по норма и на акорд. Поим за нор-
ми. Пресметување заработката во режија , норма и 
на акорд. 

Организација на рабоботата и временски план 
за изведување на тесарски работи (приготвување 
смеса, /мешање, вградување, валање, обд е дување 
и мазнење). 

Норми на материјалот. 

Занимање: ПОКРИВАЧ НА КРОВ 

(Потребен е работен стаж за неквалификуван 
работник 5 години ,а за полуквалификуван работ-
ник 2 години). 
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I. Практичен дел 
Покривање кровови, ќерамида, фалцована ќе-

рамида со жлебнаци (на суво и во малтер). Истото 
со рамни и брановит^ салонитни плочи, природни 
шкрилци, штички (шиндри). Покривање со кера-
миди кулоли и кубиња. Покривање со оградни ѕи-
дови во малтер со керамиди и жљебнаци. 

Покривање легнати др,вени кровови со кровна 
терисана хартија (проста и двојна) и со битуменски 
коноп. Покривање со дрвен цемент. Изолирање и 
покривање тераси и рамни кровови со терисана хар 
тија или конопни со премачкување со битумен 
(топла или студена постапка). 

Хоризонтална изолација на ѕидови со терисана 
хартија со коноп и премачкани со битумен. Верти-
кална изолација со битумен. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Пишување и читање броеви (арапски и римски). 
Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални и многуименувани броеви. Претворува-
ње на многуименуваните броеви во мешовити и 
обратно. Дропки. Претворување на неправилните 
дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол, мерење и пренесување на 
аглите. Видови триагалници и нивните особини. Ви-
дови четириагалинци и нивните особини. Пресме-
тување обемот и површината на правилните геоме-
триски тела (призма, коцка, ваљак, пирамида, топ-
ка). Пресметување обемот и волуменот на призма, 
коцка, ваљак и пирамида. 

Задачи од. праксата. Познавање мет арапите и 
старите мерки (палец, фатка). Пресметување по-
вршината на покривот. Пресметување потребната 
количина материјал (керамиди, салонит, плоча, те-
рисана хартија). 

2. Градежен материјал 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за видовите, својствата, начи-
нот на производството и употребата на следните 
градежни материјали. 

— ќерамида (по од материјалот од кој е изра-
ботен по облик: бибер, едноставна кубеста и пре-
сувани, жљебнаци): карактеристиките на добрата 
ќерамида (слабо упива вода, правилен облик, голе-
мина, остри ИБИЦИ, отпорност против замрзнување-
то итн. ' , 1 

— вар (видови гасена вар); 
— цемент (портланд) поим за производството, 

подробно за складирањето и употребата; 
— природни шкрилци, салонит (рамни плочи-

шаблони и брановит салонит); 
— катран; — битумен, катранска и битуменска 

терисана хартија, коноп); 
— клинци, клинци со широки глави, спојки и 

бургии од специјален облик за- покривање на са-
лонитот. 

Основни поими за жица, стакло и дрво за изра-
ботка дрвен покривач. Основни поими за врати и 
изработката на малтер. 

3. Прибор за мерење, алат и машини 
(се полага само усмено) 

Прибор за мерење должина: метар, челична и 
платнена лента, летва. Висок, челичен аголник 
(винкол), јаже, либела (цевкаст , центрична и со 
гумено црево), рамнзач и подрамнувач. 

Отис и начинот при употребата на покривниот 
алат: ѕидарска лажица, ѕидарски чекан, тавче за 
,малтер, пила, сврдло, клуч за стегање бургии, спе-
цијален чекан со шило и сечиво, лопата, корито 
за малтер. 

Основни поими за градежните дигалки. 

4. Поткровни работи . (се полага само усмено). 
Предноста и недостатоците на различни ви-

дови кровни покриви. Карактеристики на добриот 
покрив. Нагибот на покривот од различни висови 
покриви; Основните поими за кровиштата и под-
логата за покров (летви, штици, оплати). 

Покривање со производи од печена глина. 
Едноструко, густо и двоструко покривање со бибер. 
Покривање со кубеста ќерамида. Врзување кера-
мидите со жица. Покривање со жлебнаци на суво 
и во малтер. 

Покривање со плочи од шкрилци. 
Покривање со цементно" азбестни производи 

(салонит). Начинот на изведувањето при употре-
бата на ровни и брановидни плочи. Опис на ме-
талните делови (клинци, куки). 

Различни начини покривање кровови со тери-
сана хартија: едноструко и двоструко: паралелно 
со нагип и вертикално на нагибот на кровот. 

Дрвоцементнн покрив, нагибот на кров и на-
чинот на изведувањето. 

Покривање тераси и непреодни рамни кро-
вови. Положување кровна терисана хартија, пре-
мачкување со битумен, чување (^осипување 'Со 
крупен песок, подови од тераса со плочи и сл.). 
Приклучување изолационист напласт на верти-
кален ѕид, окопаница од лим и сл. 

Покривање со шиндра. 
Хоризонтална изолација на темелот (со тери-

сана хартија, коноп и премачкување со битумен). 
5. Хигиенско-техничка заштита (се полага 

само усмено). 
Основните прописи за хигиената: заразни ми-

кроби, дезинфекција, стерилизација. Давање прва 
помош при повреди (при.ранување, кршење коска, 
потрес на мозокот и сл.). Основните технички за-
штитни ме(рки при работење на кровови (врзу-
вање со заштитен појас или со јаже, заштита при 
отворите, стаклени кровови и сл.). 

6. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Различни начини за извршување на работа: 
работа во режија, по норма и на акорд. Поим за 
норми, пресметување заработката во режија и 
норма и на акорд. 
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Организација на работата при изведување по-
кривни работи (приготвување и додавање мате-
ријал, покривање), нормите на материјалот. 

Занимање: РАКОВОДИТЕЛ НА ГРАДЕЖНИ 
МАШИНИ. 

I. Практичен дел 
Ракување со основните машини во градежни-

штвото со мотори до 144 коњски сили со К У ја -
чина: мешачка за бетон, градежна дигалка, че-
карци, кранови, транспортни траки, вибратори, 
тервибратори, моторни црпки, дробилици за камен, 
воденица за песок, уреѓаи за сеење, моторни ма-
кари, парејни и моторни ваљци, ријан за раскопу-
вање патишта, трактори, булдожери, скрајпери, 
грајдари, компресори и финишери. 

Отклонување помали дефекти на наброените 
машини, а нарочно регулирање вентилите к а ј бен-
зиските мотори, прилагодување на сите видови 
кочници, квачила, ременица, притегнување на ле-
жиштата. 

И. Теоретски дел 

1. Стручно сметководство и геометрија (се по-
лага само усмено). 

Пишување и читање броеви (арапски и рим-
ски). Четирите основни операции по сметање со 
цели, децимални и многуименувани броеви. Прет-
ворување на многуименуваните броеви во мешо-
вити и обратно. Дропки. Претворување на непра-
вилните дропки во мешовити броеви и обратно. 

Точка, залета, правец, агол, мерење и прене-
сување на аглите, видови триаголници и нивните 
особини. Видови четириаголници и нивните осо-
бини. Пресметување обемот и површината на пра-
вилните геометриски тела (призма, коцка, ваљак, 
пирамида, топка). Пресметнување обемот и волу-
менот на призмата, коцката, ваљакот и пирами-
дата. 

Мерките за должина, површина, обем и те-
жина и метричната система. Англиски палец, прет-
варање милиметрите во палец и обратно. Мерки 
за време. 

2. Читање нацрти и техничко цртање (се по-
лага само усмено). 

Општи поими за проекциите. Пресек, полу-
п,ресек. Скица-цртеж. Мерки за цртежи. Копи-
рање. Основни поими за апсонометријата. Читање 
на обични машински цртежи во една или повеќе 
проекции. Просторачно цртање во обични машин-
ски делови во две пјроекции. Шематско цртање, 
бургии, матица, зупчаник, федери. 

3. Физика (се полага само усмено). 
Природни појави. Физички и хемиски појави. 

Агрегатни состојби. Специфична тежина. 
Мирување и движење. Пат, време и брзина на 

движењата. Инерција. Ткаење. Сила, работа, ефе-
кат. Единица за мерење на силата, работата и ефе-
к т о т . Поим и видови енергија. Претворување еден 
вид енергија во друг (топлога во механичка ра-
бота итн,). Составување и раставување на силите. 

Тежиштето на телата. Кружно движење. Центри-
фугална и центрипетална сила. Обични машини: 
лост, коло, вретено, кологур, колотурник, косина, 
клин и бургија. 

Основни поими за особините на течностите и 
гасовите. Манометри. Цицалки (пумпи). 

За топлотата. Извори на топлотата. Топлинска 
енергија. Калорија. Пренесување на топлотата, 
добри и лоши спЈроводници на топлењата. 

Основни знаења за магнетизмот и електрици-
тетот. 

4. Технологија (^е полага само усмено). 
Основни знаења за добивање и својствата на 

разните видови железо, челик и најважните ме-
тали (сурово, леано, валкано, растегаш) железо, че-
лик, бакар, цинк, аломиниум и калај) . Видови по-
гонски горива, нивните својства и примената: теч-
ни горива (нафта, плинско масло, бензин, бензол), 
чврсти горива (дрво, лигнит, мрки и камени ј а -
глен) и плиновити горива (земни плин и генератор-
ски плин). Видови мазива, нивните својства и при-
мена. Минерални, растителни и органски, моторно 
и машинско масло. Цилиндрични масла (за паре-
ње машини). Товатна маст. 

Мерки за должина. Цврст метар, метар на 
раскопување , лента за мерење. Помошно мерило 
(„Шублер"), микрометарска бургија. Шест ари за 
пренесување на мерките при калибри. 

Топлинска обработка на челикот, ковање, 
усвитување, калење, цементирање. 

Основни знаења за лиењето на железото и 
смешната. 

Ладна обработка на металите: вадење на 
струшките, грецање (шаберовање), режење (гпиле-
ње), режење резерви, дупење, делење. Средства за 
фаќање и држење (клешти, шкрипови-менгеме). 
Рачни алати за ладна обработка на металите. К а -
лење и точење на алати. Основни поими за маши-
ните за обработување на метали (пили, рендина, 
такарски машини, глодалици, сврдла и гребачки). 

Основни поими за спојувањето на металите 
(ковачко аутогено и електрично заварување, лем-
лење). 

Основни поими за површинската заштита на 
металите. Рѓосување, корозија, мЈонизирање, по-
никлување, поцинковање и косифрење. 

5. Општо за машинството и објектро-техниката 
(се полага само усмено). 

Основни поими за с врзување со заковување 
(гостување) и за сврзување со бургии и клинови. 
Витвортова и милиметарска скала. 

Основно за запчаниците и фриксионите трка-
ла. Прост и сложен пренос на запчаници^ . Ко-
нусни запчаници. Полжасти преносници. Квочили 
(„куплунги"). Кардански зглоб. 

Основни знаења за пренесување силата на ре-
менот, Видови ремени. Ременици. Спојување ре-
менот со спојки. Шиење на ременот. Симнување и 
наместување на ременот. Растегање на ременот. 
Одржување на ременот. 

Основни знаења за лежаите. Лизгави лежаи и 
лежање и тркалање (куглични и валче^ти). Сим-
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нување и наместување на лежаите. Притегнување 
на лежајот. Правила за подмачкување на лежајот. 
Мачка лици. Наливање и туширање на лежајот. 

Основни поими за електротехниката. Магнетна 
индукција, електромагнет, електроиндукција. Еди-
ница за мерење: волт, ом, ампер, ват. Апарати за 
мерење напонот и јачината на струјата (волтистри, 
амперметри): Електрични генератори, електрични 
мотори (едносмернм и двосмерни струи, асинхронм 
мотори). Осигурани (обични и автоматски). Саат за 
мерење изарчената струја (броило). Уземјување. 
Голи спроводници на струја, кабели. Трансформа-
тори. Акумулатори (полнење на акумулаторите). 

Основни прими за механизмот, деловите и при-
борите на експлозивните мотори (цилиндер, клип, 
клипни прстени, клипнача, радилица, замашњак, 
"бегаста оска, вентил, карбураторр '̂ динамо,, гѓнла-
сер, магнет, пумпа и плискачка на дизелмотор'. 
Основни знаења за парејните машини (ложипгга, 
уреѓај за напојување, разводна комора, крстеа 
глава, водопокази, вентил за сигурност, мономе-
тар, термометар, тахометар. 

Основни знаења за моторните волиза (мешач, 
диференцијал, тркала, гуми, управљач). 

6. Градежни машини (се полага само усмено). 
Видови, принцип на работата и примената во 

градежните погонски мотори (дизел, бензински, 
плински, парејни и електро-моторни). Монтирање 
на мотори. Прикачување и вклучување на елек-
трични мотори. Пуштање во работа другите мо-
тори. 

Видови градежни машини, опис и принцип на 
работа и применувањето. Дробилици и воденици 
за камен, уреѓаи за миење агрегати, мешачка за 
бетон, вибратори, первибратори. Компресори. Ри-
јан за раскопување патишта, ггарејни и моторни 
ваљаци, трактори, булдожери скепери, грејдери, 
финшери. Моторни макари (зобили). Градежни ди-
галки, чекрци, кранови, транспортни траки. Мо-
торни цицалки (пумпи). 

Ракување одржување и подмачкување на сите 
видови градежни машини и моторни. Контрола за 
правилна работа на машините (моторите). Алати и 
прибор за поправувано и одржување на машините 
и моторите. 

Утврдување малите дефекти и нивното откло-
нување. Регулирање вентилите, поправки на коч-
ниците. 

7. Хигиенско техничка заштита (се полага само 
усмено). 

Основни правила за хигиената, прва помош на 
градилиште, шкафче за прва помош. 

Заштита на работниците при работење на гра-
дежни машини и мотори. Прописи за заштитни 
мерки на градежните дигалки. 

8. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Организација на работното место. Евиденција 
за ефектот и изарчените горива, мазива и елек-
трична струја. Основни поими за ефектот на ма-
шините, нормирање и пресметување чинењето на 
работното место. 

Системот на плаќање на работниците во гра-
дежништвото. Пресметнување работничката зара-
ботка по норми, ефокт и време. Внесување пода-
тоци во работниот налог. Составување исплатните 
листи. 

Занимање: ЖЕЛЕЗНИЧКИ РАБОТНИК 

(Потребен е работен стаж за неквалификуван 
работник 5 години, а за полуквалификуван работ-
ник 2 години). 

I. Практичен дел 
Редење релси право и на завои. Менување на 

поедини шини. Исправување широчината на коло-
сек, со сменување на едната шина. Регулирање но-
велата и правецот на колосекот во завоите. Рекон-
струкција на премини и на меѓу правци. 

Положување скретници од сите типови. Уфр-
лување во колосек и исфрлување од колосекот 
кмплетни скретници од сите видови. Регулирање 
на скретниците (дигање, подбивање, сукање), пре-
ковување и изменување на ситните прибери. Из-
менување поедини делови на скретниците. Обло-
жување на подвижен чеп на скретница со лим. 
Скратување скретнички спој увачки лост. Измену-
вање праговите. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија (се по-
лага само усмено). 

Пишување и читање броеви (арапски и римски). 
Четирите основни операции по сметање со цели, 
децимални и многуименувани броеви. Претворување 
на многуименувамите броеви во мешовити и обрат-
но. Драгиш. Претворување на неправилните дропки 
во мешовити броеви и обратно. 

Точка, правец, агол мерење и пренесување на 
аглите. Видови триагалници и нивните особини. Ви-
дови четириаголници и нивните особини. Пресме-
тување обемот и површината на правилните гео-
метриски тела (призма, копка, ваљак, пирамида, 
топка). Пресметување обемот и волуменот на приз-
ма, коцка и пирамида. 

Мера за должина, површина, обем и тежина 
во метарскиот систем 

2. Прибор за мерење, алат и машини 
(се полага само усмено) 

Прибор за мерење должина; метар, челична и 
платнена лента. Висок. Либела. Мерка за мерење 
широчината и надвишувањата на колосекот. Рам-
нач и подрамнувач. Визорни крстови. Шаблони за 
мерење дотри јаноста на шините. 

Алат за извршување работи на пругите, ло-
пата, лизгар, кирка, подвич, тесла, сврдле за дрво, 
сврдло за дупење шини длето, сечач, пробивач, 
клешти, за носење шини, рачна пила за сечење ши-
ни, клуч за бургии, клуч за тирфони, чекан за ко-
вење шајки. Рачна количка, линејна количка. 
Машина за свивање шини. Машина за дупење 
шини. 
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3. Градежен материјал ј 
(се полага само усмено) I 

Видови и особини на карпите, што доаѓаат во ј 
обзир на изработување кршена настинка. Особини ! 
на чакалот за чакална настилка. ј 

Основни знаења за производството, особините ј 
и употребата на челикот. Шини. Нормализација на ј 
шините: Главни типови височини, должина и те-
жина по должни метар: Железнички прибор и спој-
ници, бургии, шајки, тирфони, подложни плочки, 
еластични прстени. 1 

Видови дрво за изработување прагови. Трае- ! 

њето на дрвените прагови. Импрегнирање на дрве- 1 
ни прагови. Нормализирање типови дрвени п,рагови. ^ 
Мостовски и скретничка граѓа. ј 

Прагови од бетон и члеик. 1 
ј 

4. Градење и одржување железничката пруга ј 
(се полага само усмено) ј 

Читање нацрти. Надолжни пресек, напречни ј 
пресек. Километража. Поим за алциса и ордината, ј 
Нацрти на скретници. Профил на шини, Нацрт на ; 
споеви на шините: ј 

Општи поими за железниците. Нор.мален л тес- \ 
нолиниен колосек. Главни и второстепени иру ,и. ј 
Оскин притисок, Најголем успон. Долни строј, горн^ ? 
строј, помошни објекти (мостови, пропусти, впјаду- ! 
кти, потпорни ѕидови, тунели). Слободен профил на ј 
пругата ј 

Основни знаења за долниот строј. Ус:ци, засе- ! 
ци и насипи. Категорија на земјата. Изработка на Ј 
земјаните работи. Плапум. Типски пресеци на дол- ј 
имот строј за главна пруга од I и П ред и за вто- ј 
ростепена пруга. Нагип шкорпата на насип усек за ј 
различни категории земја. Поим за депонии и по-
за јмишта. Одводнување на атмосверската вода. Ка -
нев,ки, пресек и надлежни нагиб. Осигурување \ 
шкорпата на усек и насип од урнување. Дренира" Ј 
ње на насип. ј 

Горни строј. Значење на поедини елементи на ј 
железничкиот колосек: шини, прагови л настилхи. 
Типски напречни пресеци за различни категории 
пруги, дебелина и широчина на н^сгилхите, пре:гк 
и должина на праговите, профил на шините. Улога-
та на настилката во колосекот. Настилкп од чакал I 
и крупен песок. Положување колосек. Дупење ши- I 
ни. Улогата на поедини елементи од железничкиот ; 
прибор во при уЕрстувањето на шините. Поло/ку- I 
вање на колосек во завои. Проширување и надви," ј 
шување на колосекот. Колосек на патни премини, ј 
во тунели, на станици, јами за чистење локомотиви, ј 

Скретници. Видови скрзтници (прости и аптли- ј 
ски). Типови скретници. Главните делов:: на скрет-
ницата. Сложување скретница на дрвени и желез- ј 
ни прагови. Рачно и централно сложување скрет- ј 
ници. ! 

Основието за станиците и паничните уреѓаи. ј 
Слепи колосеци, градобрани, скретници, преносници, 
перони, јами за чистење локомотиви. 

Железнички знаци: за опомена, патокази. ки-
л о м е т а р о н и хектометарски колји, гранични каме-
ња, рампи на патните премини. 

Одржување на железничката пруга. Одржува-
ње интерната на далниот строј, одводнување на зем-
јаннте насипи, санирање, менување праговите. Кон-
трола на дотрај а поста на шините. Регулирање коло-
секот но правец и височина. Одржување дилатаци-
ѓ-лите растојанија. Спречување движењето на ши-
ните. Главните слабости на скретницата (лабавост 
на језичката, лабавост на коренот, непрописен мер-
ки, излажување срцето итн.). Менување поедини 
делови на скретпицата. Менување скретничките 
прагови и праговите на мостовите. 

5. Хигиенско техничка заштита 
(се полага само усмено) 

Основни правила на хигиената. Ш к а ф ч е за пр-
ва помош. Прва помош при незгоди (разранување, 
суппаница). Привизорни завои, носилка. 

Лична заштита за работниците за време рабо-
тење и движење по пругата. 

6. Организација и работете на претпријатието 

(се полага само усмено) 

Системот за платите на работниците во гра-
дежништвото. Пресметување работничката зара-
Оотка по норма, по ефект и по време. Работен на-
лог. Исплатна листа. 

Организација на бригади и помали работни гру-
пи за извршување работи при градење и одржува-
ње на пругата. Организирање работите при зашти-
тата од големи води, во борба со снегот и други еле-
ментарни непогоди. Констатирана на злополуката, 
преземање потребни мерки и поднесување извеш-

Сместување, чување и издавање материјал за 
градење и одржување на пругата. 

7. Сообраќајни средства 
(се полага само усмено) 

Прописи за слободен: и товарен профил. Про-
писи за движењето и опремата на железнички ко-
лички. Видови сигнали. Сигнали преку електрично 
ѕвонче. Постојани сигнали. Семафор, претргнал , 
штштнш сигнал, излезни сигнал. Блоксистем. ери-
на л на локомотивска:^ персонал, сигнали возовите 
и другите возила. Сигнали на железничкиот пер-
сонал. Железнички и станички постројки и уреѓаи. 
1-едот на возовите. Бидови и назив на возовите. Зат-
ворена пруга. Заштитување на непроодните места. 

Б. 

ЗА ИСПИТ НА ВИСОКВАЛИФИКУВАНИ 
РАБОТНИЦИ 

Занимање: МИНЕР 

(Потребен е работен стаж за квалификуван ра-
ботник 7 години) 

I. Практичен дел 
Масовно минирање: Уништување на запалени 

мини, уништување на рѓосани експлозиви и капис-
ли. Избивање тунелски цевки и проширување кало-
тата на тунелот при јаки притисоци. Вадење под-
граде! при зидање и бетонирана тунел ски цевки и 
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калоти во материјал од земја. Пробивање преку ра-
зураги подгради. Кроење според плановите и вгра-
дување подгради за подземни градежни објекти, 
необични големи профил, во материјал на голем 
притисок и со голем доток на вода. Комплицирани 
минерски работи при новоградба на тунели и на 
реконструкциите, нарочно разурити, ненормални 
подгради и тунелски партии. 

И. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага писмено и усмено) 

Четирите основни операции по сметање дрошш 
и децимални броеви. Дигање и вадење квадратен 
корен. Дигање на куб. Мерки и размер. Просто пра-
вило тројно. Сложено правило тројно. Процент. 

Познавање сите мерки за должината, пвршина-
та, обемот и тежината и успешно применување на 
истите при различни пресметувања во своето за-
нимање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен на 
топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални равни. Решавање обични зада-
чи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање нацрти и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Поим за надлежен и напречен пресек при гра-
дење улици, железници и тунели. Километража. 
Поим за апциса и ордината. Мерки. Читање палир-
ски цртежи. Просторачно цртање пресеци на туне-
ли. Просто рачно цртање различни детаљи од ми-
нерското занимање. 

3. Градежништво 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за градење железници и улици. 
Насипи и усеци, потпорни и обложни ѕидови, мос-
тови. Класификација на земјиште материјали. 
Познавање главните видови карпи. 

Основно за тунелите. Железнички и патни ту-
нели Стилови). Слободен — профил во тунелот. Осо-
бини на планинскиот терен. Типови обѕидување на 
тунел ски профили. Материјал за обѕи дување тунел. 
Делови на тунелскиот ѕид. Влезен и излезен портал. 

Темелно познавање на минерските работи. Ма-, 
шинско дупење дупки за мини. Видови сврзани за 
дупење. Облици за сечива (обични) и двојни сечива, 
X сечиво итн). Основни знаења за конпресорите. 
Распоред на мините според цврстината, компактнос-
та и напластеноста на карпите. Подводно и грубо 
минирање. Електрично палење. Масовно минирање. 
Уништување на запалени мини. Испитување ква-
литетите на експлозиви, штапини и каписли. 

Минирање во тунели. Групно машинско дупе-
ње дупки. Механизирано товарење на миниран ма-

теријал. Транспортирање на материјалот во ту-
нелот. 

Изведување на тунелот. Горни поткоп. Долни 
поткоп. Подграда на поткопот, начин за помилу-
вање подградата во поткопот. Подграда во навле-
зеа Основно за окното (шахтата) вертикално и косо. 
Пробивање полн профил на тунелот. Оси. знаења 
за различните методи за градење тунели, белгиска 
метода (стара и нова), нова австриска метода, ита-
лијанска метода. Основно за вентилацијата, одвод-
ниците и осветлението во поткопите и тунелите за 
време работата. Контрола на правецот и височин-
ската кота при градба тунел. Контрола на профи-
лот на прекопот и тунелот за време градењето. 

Пресметување на потребните количини и соста-
вот на спецификацијата за дрвената граѓа за по-
града во тунелот врз основа добиен нацрт. Пресме-
тување потребните експлозиви и изработување про-
грам за работа за прекопување тунел во карпа спо-
ред добиениот нацрт. 

4. Организација и работење ма претпријатието 
(се полага само усмено) 

Основното за оперативниот план (планот за ра-
бота). Изработување оперативен план и надгледу-
вање како се извршува. Основно за организацијата 
на градилиштето. Складирање на материјалот. 
Требување на материјалот. Механизацијата на ра-ф 
ботата од своето занимање. Организација на ситната 
механизација и транспортирање на материјалот за 
рамките на бригада во своето заншлање. Најважно 
за дневните извештаи. 

Градежен дневник и градежна книга. Пријаву-
вање и одјавување на работниците. Пријавување 
несреќни случаи. Поим за калкуладијата и нејзи-
ната задача. Видови разноски во градежништвото. 
Градежни норми за изарчениот материјал и работ-
ната сила. Пресметување на норма на изарчениот 
материјал и штетни и полезни заштеди. Пресмету-
вање на норма на изарчениот материјал и штетни 
и полезни заштеди. Пресметување работничката за-
работка по норма на ефектот и времето. Ра-
бота на акорд. Издавање работен налог. Плаќа-
ње на работниците за време застои во работата, 
што не настанале по вина на работникот. Содржи-
ната на исплатната листа. Пресметување работнич-
ката заработка на конкретен пример од своето за-
нимање. Основно за разноските на режијата на гра-
дилиштето и управно продажната режија. Основни 
знаења за составување претсметки според нацрт на 
главниот проект и пресметување врз основа дејстви-
телно изведени работи (за своето занимање). Ана-
лиза на цената. 

Познавање основните црти на сите наредби во 
правилникот на техничките и заштитните мерки во 
градежништвото. Подробно познавање заштитните 
мерки при изведување работите на своето занимање. 

Занимање: ЅИДАР 

(Потребен е работен стаж за квалификуван ра-
ботник 7 години). 

Стручна подготовка на квалификуван работник 
може да биде во кое и да е од овие занимања: ѕидар 
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за огноупорен материјал — шамотер, ѕидар на ф а -
брички оџаци за изработување бунари-бунарџи ј а, 
ѕидар на работи со гипс-гипс ар, ѕидар за изработу-
вање фасади-фасадер. 

Во потребниот работен с т а ж за здобивање со 
(квалификации за висококвалификуван работник се 
пјресметува времето што го минал работникот на 
пракса за висококвалификуван работник во зани-
мањето: ѕидар за огноупорен материјал — шамотер, 
ѕидар за фабрички оџаци, ѕидар за работи со гипс-
гипеар, ѕидар за изработување фасади — фасадар, 
но на јмалку 4 години. 

I. Практичен дел 
За оние кои имаат пракса од високоградби: ѕи-

дање фасадни ѕидови и столбови што не се малте-
рисуваат. Ѕидање шилеста елипсовидни и полу-
кружни сводови и куло ли. Вѕидување легнати и ви--
сечки столбишта. Посложено озидување со обични 
тули, термотехнички и други инсталации. Ѕидање 
печки за кујни, печки за печење леб, огниште за 
казани во пералните за алишта. Почетниот распо-
ред на тулите при зидање комплицирани основи на 
зградите. Изработување специјални водонепропус-
лив малтер. 

За оние кои имаат пракса од високоградби: ѕи-
дање во камен сводови од поголем распон и обло-
жување на ^водовите со полуделкан и делкан ка -
мен. Почетоци завршетоци и состав на ѕид од камен. 
Ѕидање на повеќеаголни и тркалезни столбови од 
камен. Ѕидање тунелски цевки и калоти на тунел 
во материјал од најголем притисок. Затворање к а -
лотите во завршни прстени. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Четирите основни операции по сметање со дроп-
ки и децимални броеви. Дигање и вадење квадра-
тен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. Просто 
правило тројно. Сложено правило тројно. Проценти. 
Познавање сите ме,рки за должина, површина, обем 
и тежина и успешно применување на истите при 
различни пресметувања во своето занимање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен на 
топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични зада-
чи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање нацрти и техничко цртање 
(се полага само' усмено) 

Познавање основните правила за изработување 
градежни нацрти, така што кандидатите можат со 
разбирање да ги читаат сите нацрти, нарочно па-
лирските и подробните. Начин за обележување кота. 
Разни мерки. Означување различните видови мате-
ријали, терени и рушења итн. цртање и боење. На-

должен пресек и напречен пресек при градење ули-
ци и железници, километража, поим за апциса и ор-
дината. Основи и пресеци при нацрти на високо-
градба при градење мостови и друки објекти од 
нискоградба. Основните цравила за аксонометриски 
скици. 

Цртање со молив со триаголник и шестар, обич-
ни подробности на поедини градежни конструкции 
од својата специјалност во зададените мерки. 
Просторачен аксометриски цртеж со' обични еле-
менти од својата специјалност (тули, клинест дел-
кан камен, ивичници итн.). 

3. Градежништво 
(се полага само усмено) 

Основни поими за општото градежништво. 
Функција на поедини елементи на зградата: теме-
ли, изолација, ѕидови, меѓукатна конструкција, к а -
нализација, дренажа. Патишта и железници: Дол-
ни и горни строј, мостови и тунели. Ползување во-
дената сила. Хидроградежни работи: регулација на 
Бодените токови, буичарството, мелиорација, снаб-
дување на населбите со вода, канализација . 

Основни — поими за фундирање. Земјани ра -
боти што се потребни при подигање на градежни 
објекти. Класификаци ја на земјаните материјали. 
Ископ во камен. Познавање главните видови карпи. 
Испитување на дното. Димензирање на темелот. 

Општи поим од статистиката и отпорноста на 
материјалот. Основно за составувањето и раздвоју-
вањето на силата. За статистичкиот момент. За но-
сачите и за моментот на свиткувањето, за спротив-
ните сили. Видови напнување. Моментот на отпо-
рот. Коефициентот на сигурноста. Позволени ш и -
нувања. 

Најважното за изведување работи од бетон и 
а,рмиран бетон. Основните знаења з а армирано-бе-
тонски конструкции во врска со функцијата на ар-
матурата. Конструктивни елементи: столбови с\, 
обична и спирална арматура, плоча со главна арма-
тура во еден правец, внакроно армирана плоча, 
конзолка плоча, греда со правоагален пресек, греда 
Т пресек, ситноребрести тавани, сводови, монтажни 
тавани. Марка на бетонот. Размерот при мешањето. 
Водоцементниот фактор. Основните правила за из-
работување, вградување и чување на бетонот. Проб-
ни и контролни бетонски тела (коцка, епергерова 
греда). Мешачки за бетон и малтер. Основни знаења 
за пербивраторите. 

За оние кои имаат пракса од високоградби: 
Основните знаења за градба згради. Исклучува-

ње на зградата. Нормално изведување темелот (од 
бетон, камен, тули). Изолација. Ѕидање. Тавански 
конструкции. Кров. Водовод. К у ќ њ а канализација . 
Септичка јама. Дренажа. Основно за работите: де-
лачка, столарски браварски, покривачки, собосли-
карски, лимарски, терасерски и за работите со гипс. 

Видови и дебелина на ѕидовите, од тули, кршен 
камен, делкан камен, бетон, тенки, преградил ѕи-
дови. Врзување при ѕидањето: надолжно врзување, 
англиско (блок) врзување, специјални врзувања. 
Врзување при прозорци и врати и при различни 
споеви и вкрстувања на ѕидовите. Врзување при 
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ѕидањето столбови од различни облици. Врзување 
за димоводни и вентилациони канали и за оџаци. 

Ѕидови од тупливи тули. Изведување танки тре-
градни ѕидови и рабоцирани ѕидови и обложувања. 

Основни знзаења за изведбата на сите видови 
сводови: бовчести, плитки сегменти (пруски) сводо-
ви, самостански и коритасти сводови, внакрени сво-
дови, чешки сводови (колото). 

Разни видови скали според материјалот и кон-
струкцијата. Вѕидување легнати и висечки (КОНЗОЛ-

ЕН) скали. 
Основни знаења за монтажните градежни објек-

ти. Монтирање на елементите. 
Најважно за скелињата (подвижни, неподвиж-

ни од, скали конзолни, височки). 
За оние кои имаат пракса од нискоградба 
Правила за ѕидање со кршен полуобработен 

плочест, полуделкан и делкан камен. Врзување при 
ѕидањето. Позволено напнување. Основни знаења 
за употребата на каменот при градење патишта и 
железници, регулирање на водени токови, градење 
пловни канали и во буичарството: обложни и пот-
порни ѕидови, калдрмирање на шкарпи, брани зас-
тои, пловни комори. Основни знаења за употребата 
на каменот при подигање објекти за снабдување со 
вода (каптажи, резервоари цистерни). 

Видови мостови и патишта со оглед конструк-
цијата и материјалот. Речни и бреговни столбови од 
камен и бетон. Крилни ѕидови и пропусти. Најчес-
тите облици сводови од тули и камен (полукружни, 
сегменти). Облогање челото на сводот. Врзување 
со камен и тула. 

Основни знаења за тунелите. Железнички и 
патни тунели (^типови). Слободен профил на тунели. 
Типови за обидување на тунелски-профили. Дело-
вите на тунелскиот ѕид. Методите на работата при 
обѕидувањето тунели со материјал со поголем при-
тисок. Затворање калотите во завршните прстени. 
Влезови на тунелот. 

Основни знаења за конструкциите на скели-
њата и оплатите. Скелиња за лакови и сводови. 
Скеле за монтажно челични и монтажно армирано-
бетонски конструкции. Скелиња и оплати за оѕи-
дување на тунели. 

4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Основни знаења за оперативниот план (план 
за работа). Изработување оперативен план и над-
гледување како се извршува тој. Основното за ор-
ганизацијата на градилиштето. Складирање на ма-
теријалот. Требувања на материјалот. Механиза-
ција на работата од своето занимање. Организација 
на работата во своето занимање на материјалот во 
рамките на бригада на своето занимање. Н а ј в а ж -
ното за дневните извештаи, градежен дневник и 
градежна книга. Пријавување и одјавување на ра-
ботниците. Пријавување несреќни случаи. Поим 
за калкулација и нејзината задача. Видовите раз-
носки во градежништвото. Градежни норми за из-
арчениот материјал и работната сила. Пресмету-
вање по норма на изарчениот материјал и штетна 
и полезна заштеда. Пресметување работничката за-
работка по норма т ефектот и времето, Работата 

на акорд. Издавање работен налог. Плаќање на 
работниците за време застои во работата што не 
настана по вина на работникот1. Содржина на ис-
платната листа. Пресметување работничката зара-
ботка на конкретен пример од своето занимање. 
Основното за разноските на режијата на градили-
штето и управно-продажната режија. Основни 
знаења за составување пресметки апорес нацрт на 
главниот проект и пресметување врз основа деј-
ствително изведени работи (за своето занимање). 
Анализа на цената. 

Познавање основните црти на сите наредби во 
правилникот за техничките и заштитните мерки 
во градежништвото. Подробно познавање заштит-
ните мерки при изведување работите на своето за-
нимање. 

Занимање: ЅИДАР СО ОГНОУЛОРЕН МАТЕ-
РИЈАЛ 

Потребен е работен стаж за квалификуван ра-
ботник 7 години. Стручна подготовка за квалифи-
куван работник може да се добие со кое и да е од 
овие занимања: ѕидар за огноупорен материјал — 
шамотер, ѕидар на фабрички оџаци, ѕидар за изра-
ботување бунари — бунарџија, ѕидар на работа со 
гипс — глосар, ѕидар за изработување фасади — 
фасадер. 

Во потребниот работен стаж за здобивање со 
квалификации за висококвалификуван работник 
се пресметува и времето' што минал работникот 
на пракса за висококвалификуван работник во за-
нимањето: ѕидар за огнеупорен материјал — ша-
мотер, ѕидар за фабрички оџаци, ѕидар за работи 
со гипс — глосар, ѕидар за изработување фасади 

фасадер (јно најмногу 4 години). 

I. Практичен дел 

Ѕидање со машинска и шамотна тула на искри-
вени површини. Самостојно ѕидање со шимотна 
тула ѕидови на индустриски печки, здружено со 
сите работи (делкање обделкување итн.). Самостојно 
ѕидање ѕидови со шамотна тула со видливо лице 
меѓу железни конструкции, околу котлови, цевки 
итн. Давање облик на комплицирана шамотна ту-
ла. Специјално врзување на поедини делови на 
ѕидот, на котелот со дилатација. Изработувањето 
дилатациони фуги и набивањето азбест во нив. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија (се по-
лага само усмено). 

Четирите основни операции по сметање со 
дропки и децимални броеви. Дигање и вадење ква-
дратен корен. Дигање на куб-Мерки и размер. Про-
сто правило тројно. Сложено правило тројно. Про-
центи. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
обем и тежина и успешно' применување на истите 
при различни пресметувања во своето занимање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
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Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен 
на топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проекцирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за-
дачи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање планови и техничко цртање (се по-
лага само усмено). 

Познавање основните правила за изработување 
одан во градежништвото, така што кандидатот мо-
же слободно со разбирање да ги чита сите планови 
во врска со занимањето. Впишување коти. Разни-
мерила. Означување на различни видови градежни 
материјали со цртање и боење. Основни знаења за 
изработувањето на аксонометриски скици. 

Цртање спрема дадената мерка со молив, со 
помошт на триаголник и шестар, со обични под-
робности од шамотероката пракса. 

3. Градежништво (се полага само усмено). 
Општи поими од статиката и отпорноста на ма-

теријалот. Основни знаења за раставување и со-
ставување на силата. За статичкиот момент. За но-
сачите и за моментот на свиткуварвето. За спро-
тивните сили. Видови напнувања. Момент нћ от-
порот. Коефициент на сигурноста. Позволени нап-
нување. 

Основни знаења за ѕидарската струка. Димен-
зирање на темелите. 'Материјалот за изведување 
на темели. Изолација од влага. Различна дебелина 
на ѕидови од тули. Врзување при ѕидањето со ту-
ли: надолжно врзување, врзување со врски, ен-
глеско (блок) врзување, специјално врзување. Вр-
зување президање фабрички оџаци. Врзување при 
отворите, на агловите и при вкрстување на ѕидо-
вите. Изведува бочваст, плотки сегменти (пруски) 
и чешки (калотен) свод. 

Видови тули кои се отпорни на огин за базич-
но, неутрални и кисели процеси: обични шамотни 
(глинести), магнезитни, силикатни итн. Видови ша-
мотен малтер. Приготвување шамотен малтер. Лес-
ни тули за утоплитглна изолација. Приближно ме-
рење на висока температура. Облици на шамотни 
тули (нормални, широко-конусни, долго-конусни, 
радијални, со непоавилеп облик). Изработувањето 
шамотни тули и алатот за изработување. 

Основни поавича за изработуваше душемиња 
од шамог, ѕидови, лакови, сегменти, и калотни 
сводови, димоводни канали, оџак, вѕидување на 
котлови, како и топлотни изолации. 

Општи поими во врска со шамотните работи, 
за фабрички оџаци, парни котлови, високи печки 
до произведување сурово железо, Сименс-Марти-
нови печки, индукциони електрични печки за про-
изведување и рафинирање на метали, фабри,ки за 
тули цемент и ќерамиди итн. 

Основни знаења за скелиња и оплати. 

4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено). 

Основни знаења за оперативниот план (план 
за работа). Изработување оперативен план за над-
гледување како се извршува. Основното за орга-

низацијата на градилиштето. Складирање на ма-
теријалот. Требувања материјал. Механизација за 
работата од своето занимање. Организација на ра-
ботата на своето занимање. Организација на сит-
ната механизација и транспортирање на материја-
лот во рамките на бригада во своето занимање. Н а ј -
важно за дневните извештаи, градежен дневник: 
и градежна книга. Пријавување и одјавување на 
работниците. Пријавување несреќни случаи. 

Поим за калкулација и нејзината задача. Ви-
довите разноски во градежништвото. Градежни 
норми на изарчениот материјал и работна сила. 
Пресметуваше по норма на изарчениот материјал 
и штетната и полезната заштеда. Пресметување ра-
ботничката заработка по норма на ефектот и време. 
Работа на акорд. Издавање работен налог. Пла-
ќање на работниците за време на застои во рабо-
тата, што не настанала по вина на работникот. Со-
држина на исплатната листа. Пресметување ра-
ботничката заработка на конкретен пример од 
своето занимање. Основното за разноските на ре-
жијата на градилиштето и управно-про дај ната ре-
жија. Основни знаења за составување претсметки 
според нацртот на главниот проект, и пресмету-
вање врз основа дејствително изведени работи (за 
своето занимање). Анализа на цените. 

Познаваше основните црти на сите наредби во 
правилникот за техничките и заштитните мерки во 
градежништвото. Подробно познавање заштитните 
мерки при изведуваше работите на своето зани-
маше. 

Занимање: ЅИДАР ЗА ФАБРИЧКИ ОЏАЦИ 
(Потребен е работен стаж за квалификуван ра-

ботник 7 години). Стручна подготовка за квали-
фикуван работник може да се добие во кое и да е 
од овие занимаша: ѕидар за огноупорен материјал 
— шамотер, ѕидар на фабрички оџаци, ѕидар за из-
работуваше бунари — бунар џија, ѕидар на работи 
со гипс — гипсер, ѕидар за изработување фасади 
— фасадер. 

Во потребниот работен стаж за здобивање со 
квалификации за висококвалификуван работник 
се пресметува и времето што го минал работникот 
на пракса за висококвалификуван работник во за-
нимањето: ѕидар за огноупорен материјал — шамо-
тер, ѕидар за фабрички оџаци, ѕидар за работи со 
гипс — гипсер, ѕидар за Изработување фасада — 
фасадер, (но најмногу 4 години). 

I. Практичен дел 

а) Стручни предмети 
1. Стручно сметководство и геометрија (се по-

лага само усмено). 
Четирите основни операции по сметање со 

дропжи и децимални броеви. Дигање и вадење ква-
дратен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. 
Просто правило тројно. Сложено правило тројно. 
Проценти. 

Познаваше сите мерки за должина, површина, 
обем и тежина и успешно применуваше на истите 
при различни пресметувања во своето занимање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела,.' 
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Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен на 
топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамин. Решавање в обични за-
дачи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање планови и техничко цртање (се по-
лага само усмено). 

Познавање основните пропила за изработување 
градежни плано-ви, така што кандидатите можат 
со разбирање да ги читаат сите планови, во врска 
со своето занимање. Впишување коти. Разни мер-
ки. -Означување на различни видови матерлјали 
со мерење и боење. Основните правила за аксоно-
метриски слики. 

Цртање во даден размер со молив, со помошт 
на триаголник и шестар, обични подробности од 
своето занимање (врзувањето на тулите при раз-
лични дебели ѕидови на оџаци, врзувањето на ту-
лите во подножјето на сводот па димоводниге ка-
нали и сл.). 4 

3. Градежништво (се полага само усмено). 
Основни знаења за проектирањето на фабрички 

оџаци (височина и размер ни оџакот). Ст:ситнење 
на оџакот нагоре. Основни поими за с гатачката 
претсметка (тежината на оџакот, ветерот). Главни 
делови на оџакот: темел, подножје, тоуп (цевката). 
Димоводен канал, отвор за чистење, завршни пр-
стен, венец, степеници, громобран. Радијални тули 
(полни и шупливи). Оџаци од армиран бетон. Об-
лога од шамот. 

Основни поими за фундирањето. Земјани ра-
боти потребни при подигањето на градежни објек-
ти. Класификација на земјениот материјал. Ископ 
во камен. 'Познавање главните витови караи. Ис-
питување на теренот. Димен бирање на темелите. 

Општи поими за статиката РГ отпорноста на ма-
теријалот. Основни знаења за составување и рас-
тавување на силата. Видови наппувања. Коефи-
циент на сигурноста. Дозволени напнување. 

Најважното за изведување на работи од бетон 
и армиран бетон. Основни знаења за армирано бе-
тонски конструкции во врска со функцијата на 
арматурата. Марка на бетонот. Размерот при ме-
шањето. Вододементниот фактор. Основните пра-
вила за изработување, вградување и чувана па 
бетонот. Пробни и контролни бетонски тела (коцка, 
емпсргерова греда). Бетономсшачка. 

Видови и дебелина на ѕидовите (од тули, кршен 
камен, делкан камен, бетон). Врски при ѕидањето: 
надолжно врзување, англиско (блок) врзување спе-
цијално врзување, 

Врски при ѕидањето ѕидови од голема дебе-
лина. Врски при ѕидањето на четириаголни и есум-
аголни подножја на оџаци (со помошт на фаеонски 
парчиња тули од нормален облик. Врзување при 
ѕидањето на тркалезни оџаци. Контрола за пра-
вилно ѕидање. Взидуеање врско, и степан ;цн, по-
ставување громобран. 

Изведувањето на лакови и сводови (полукруж-
ни, сегментни, ши л аети), 

Основни знаења за шамотни тули, приготву-
вање шамотен малтер. 

Изработување скелиња и оплати, нужни за ѕи-
дање на фабрички оџаци, 

ј Исправување на настранети оџаци, поправки и 
ј реконструкција на оџак. 

ј 4. Организација и работење на претпријатието 
; Сее полага само усмено) 
ј Основни знаења за оперативниот план (план за 
I работа). Изработување оперативен план и надгле-
ј дување како се извршува. Основното за организа-
ј пиј ата на градилиштето. Складирање на материја-
ј пот. Требувања материјал. Механизација на рабо-
ј гата од своето занимање. Организација на рабо-
ј тага во своето занимање. Организација на ситната 
ј механизација и транспортирањето на материјалот 
ј во рамките на бригада во своето занимање. Нај -
! важното за дневните извештаи, градежен дневник 

и градежна книга. Пријавување и одјавување на 
работниците. Пријавување несреќни случаи. Поим 
за калкулација и нејзината задача. Видовите раз-
несени во градежништвото. Градежни норми на 
изарчениот материјал и работната сила. Пресме-

; тување по норма на изарчениов материјал и штет-
ј ната и полезната заштеда. Пресметување работ-
ј ничката заработка по норма на ефектот и времето. 
I 
! Работа на акорд. Издавање работен налог. Пла-

ќањ,е на работниците за време на застои во рабо-
тата, што не настанале по вина на работникот. Со-
држина на исплатната листа. Пресметување работ. 

ј пичка га заработка на конкретен пример од своето 
ј занимање. Основното за разноските на режијата 
ј на градилншгето и управно-продажната режија. 
; Основни ггаења за составување претсметки според 
ј нацртот на главниот проект. Пресметување врз 
I сенева дејствотолпо изведени работи (за своето за-
I пимање). Анализа на цената. 
ј Познавање основните црти на сите наредби во 
! правилникот за техничките и заштитните мерки 
! во градежништвото. Подробно познавање заштит-
! мите мерки при изведување работите на своето за-

нимање. 

Занимање: ЅИДАР ЗА ГИПСЕРСКИ РАБОТИ 
(ГИПСЕР) 

(Потребен е работен стаж за квалификуван ра-
ј ботник 7 години). 
ј Стручна подготовка за квалификуван работник 
I може да се добие во кое и да е од овие занимања: 
ј ѕидар за огноупорен материјал — шамотер, ѕидар 
I за Фабрички спици, ѕидар за изработување бунари 
ј — бунарџиу е, гплар на работи со гипс — гипсар, 
ј ѕида р за изработување фасади — фасадер. 
\ Во потребниот работен стаж за здобивање со 
ј квалификации за висококвалификуван работник 

се пресметува и времето што го минал работникот 
на пракса за висококвалификуван работник во за-
нимањето: ѕидар за огиоупорен материјал — шамо-
т: р, ѕидар за фабрички оџаци, ѕидар за работи со 

: гипс — гипсер, ѕидар за изработување фасади — 
ј фасадер, (но најмногу 4 години), 
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I. Практичен дел 
Рачна изработка на најкомплицирани украси 

од гипс. Изработување модели од глина, според до-
биени цртежи, изработување калапи од туткал, 
лиење на украси (орнаменти, розета капите ли). 

Извлекување профили од гипс на нерамни по-
вршини' (ѕидови, сводови). 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Четирите основни операции по сметање, со дро-
пки и децимални броеви. Дигање и вадење квад-
ратен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. Про-
сто правило тројно. Сложено правило тројно. Про-
центи. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
обем и тежина и успешно применување на истите 
при различни пресметувања во своето занимање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен 
на топката и нејзините Делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за -
дачи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2) Читање нацрти и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Познавање основните правила за изработување 
градежни нацрти така, што кандидатите можат со 
разбирање да ги читаат сите нацрти во врска со 
своето' занимање: Тлоцрт, пресеци, погледи. Впи-
шување коти. Разни мерки. Означувањето на раз-
лични видови градежни материјали со шарање и 
боење. Основните правила за изработување на ак-
сонометриски скици. 

Копирање на детаљи во поголеми размери од 
гипеарската пракса; цртање шаблони. 

3) Градежништво (се полага само усмено) 

Основни поими за општото градежништзо. 
Функцијата на поедини елементи на зградата: те-
мели, изолација, зидови, скали конструкции. Ос-
новни знаења за деланки, столарски, собосликар-
сжи и личилачки работи. 

Видови и дебелина на зидови (од тули, бетон, 
кршен камен, мешовити зидови, тенки преградил зи-
дови). Изведување на тенки црв градни зидови. 

Основни знаења за изведување на лакови и 
сводови (бочвасти, сегменти, коритести и чешки). 

Разни видови малтер (материјал, начин на из-
ведување!). 

Наполно познавање техниката на гипсарските 
работи. Рабицирање на венци и извлекување во 
гипс. Обработување на подлоги и дефинитивно об-
работување на лакови, сводови, куполи итн. 

Изработување модели од глина, изработување 
калапи од туткал и лиење секакви видови украси. 
Монтажа на украсите. 

Изработување модели од глина, изработување 
калапи од туткал и лиење секакви видови украси. 
Монтажа на украсите. 

Подробно познавање на гипсарскиот алат. 
Основни знаења за изработувањето вештачки 

мермер. Материјал (алабастер, гиле, тутка л на во-
да, боја). Обделување и мазнење. 

Основни знаења за изработување скелиња. 

4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за оперативниот план (план 
за работа). Изработување оперативен план и над-
гледување како се извршува. Основното за орга-
низацијата на градилиштето. Складирање на мате-
ријалот. ^робување на материјалот. Механизација 
на работата во своето занимање. Организација на 
ситната механизација и транспортирањето на ма-
теријалот во рамките на бригада во своето зани-
мање. Најважното за дневните извештаи, граде-
жен дневник и градежна книга. Пријавување и од-
јавување на работниците. Пријавување несреќни 
случаи. Поим за калкулација и нејзината задача. 
Видовите разноски во градежништвото. Градежни 
норми според изарчениот материјал и работната 
сила. Пресметување по норма на изарчениот мате-
ријал чи штетната и полезната заштеда. Пресмету-
вање работничката заработка по норма на ефектот 
и времето. Работа на акорд. Издавање работен на-
лог. Плаќање на работниците за време на застои на 
работата, што не настанале по вина на работникот. 
Содржина на исплатната листа. Пресметување ра-
ботничката заработка на конкретен пример од свое" 
то занимање. Основното за разноските на режи-
јата на градилиштето и управно-продажната ре-
жија. Основни знаења за составување, претсметки 
по нацртот' на главниот проект и пресметување врз! 
оснвоа дејствително изведени работи (за своето за-
нимање). Анализа на цените. 

Познавање основните црти на сите наредби во 
правилникот за техничките и заштитните мерки 
во градежништвото. Подробното познавање на за-
штитните мерки при изведување работите на своето 
занимање. 

Занимање: ЗИДАР ЗА ИЗРАБОТУВАЊЕ ФАСАДИ 
(ФАСАДЕР) 

(Потребен е работен стаж за квалификуван ра-
ботник 7 години). 

Стручна подготовка за квалификуван работник 
може да се добие во кое и да е од овие занимања: 
зидар за огноотпорен — материјал — шамотер, зи-
дар за фабрички оџаци, зидар за изработување 
бунари-бунарџија, зидар на работи со гипс — гип-
сер, зидар за изработување фасади — фасадер. 

Во потребниот работен стаж за здобивање со 
квалификации за висококвалификуван работник се 
пресметува и времето што минал работникот на 
пракса за висококвалификуван работник во зани-
мањето: зидар за огноупорен материјал-шамотер, 
зидар за фабрички оџаци, зидар за работи со гипс-
гипсар, зидар за изработување фаеади-фасадер 
(но најногу 4 години), 
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I. Практичен дел 
Изработување фасади од вештачки травертин. 

Изработка на декоративни (класични) фасади со 
столбови, канители, релјефи итн. од вештачки ка -
мен. Извлекување профили, правење шаблони. 
Обработување фасади со слободна рака според цр-
тежи и слични специјални работи на фасадата. 

Изработување лесни фасадни скелиња. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Четирите основни операции по сметање со 
дропки и децимални броеви. Дигање и вадење ква-
дратен кор-ен. Дигање на куб. Мерки и размер. Про., 
сто правило тројно. Сложено правило тројно. Про-
центи. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
обем и тежина и успешно применување на истите 
при различни пресметувања во своето занимање. 

Видови агли. Симетрија. Питашриното прави-
ло и неговата примена на геометриски слики и те-
ла. Обем и волумен на пирамидата. Обем и волу-
мен на топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за-
дачи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање нацрти и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Познавање основните правила за изработување 
градежни нацрти, така што кандидатите можат со 
разбирање да ги читаат сите нацрти во врска со 
своето занимање. Тлоцрт пресеци, погледи. Впи-
шување коти. Разни мерки. Означувањето разли-
чни видови градежни материјали со шарење и бое-
ње. Основните правила за изработување аксономе-
триски скици. 

Копирање детаљи по поголеми размери, од 
гипсарската пракса: цртање шаблони1. 

3. Градежништво 
(се полага само усмено) 

Општи поими од статиката и отпорноста на ма-
теријалот. Основни знаења за составувањето и ра-
ставувањето на силата за статичкиот момент. Ви-
дови напнувања. Коефициент на сигурноста. Доз-
волени напнувања. 

Најважното за изведување работи од бегон и 
армиран бетон. Основни знаења за армирано-бе-
тонски конструкции во врска со функцијата на ар-
матурата. Марка на бетонот. Размерот при меша-
њето'. Водоцементниот фактор. Основните правила 
за изработување, вградување и чување на бетонот. 
Бетономешачка. 

Видови и дебелина на ѕидовите (од тули, кр-
шен камен, делкан камен, мешовити зидови, тенки 
преградил зидови). Основни знаења за врзувањето 
при ѕидањето. Изведување на тенки преградил зи-
дови и рабицирани зидови и обложување. 

Основни знаења за изведувањето на сводови и 
лакови. Познавање сите видови малтер. Материјал 
за изработување малтер. 

Техника на работата. 
Познавање сите видови најсложени фасадерски 

работи. Изработување фасади од племенит мате-
ријал. Обработување на самостојни столбови, из-
влекување венци, правење шаблони, вградување 
орнаменти, капители, рељефи итн. Поим за стилот. 
Називи на стиловите според облиците и земјата. 

Основни знаења за составните елементи на 
главните класични стилови. 

Основни знаења за скелињата. Изработување 
лесниподвижни и неподвижни скелиња. 

4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за оперативниот план (план за 
работа). Изработување оперативен план и надгле-
дување како се извршува. Основното за организа-
цијата на градилиштето. Складирање на материја-
лот. Пробување на материјалот. Механизација на 
работата од своето занимање. Организација на ра-
ботата во своето занимање. Организацијата на сит-
ната механизација и транспортирањето на матери-
јалот во рамките на бригада во своето занимање. 
Најважното за дневните извештаи, "градежен днев-
ник и градежна книга. Пријавување и одјавување 
на работниците. Пријавување несреќни случаи. 
Поим за калкулација и нејзината задача. Видови-
те разноски во градежништвото. Градежни норми 
по изарчениот материјал и работната сила. Пре-
с м е т у в а њ е по норма на изарчениот материјал.^ 
Пресметување работничката заработка по норма на 
ефектот и времето. Работа на акорд. Издавање ра-
ботен налог. Плаќање на работниците за време на 
застои во работата, што не настанале по вина на 
работникот. Содржина на исплатната листа. Пре-
с м е т у в а њ е работничката зароббтка на конкретен 
пример од своето занимање. Основното за разно-
сните на режијата на градилиштето и управио-
цродажната (режија, Основни знаења за составува-
ње пресметки по нацртот на главниот проект и 
Пресметување врз основа дејетвително изведени ра-
боти (за своето занимање). Анализа на цената. 

Познавање основните црти на сите наредби во1 
правилникот за техничките и заштитните мериен 
во градежништвото. Подробно познавање заштит-
ните мерки при изведувањето работите од своето 
занимање. 

Занимање: БЕТОНИРАН 
(Потребен е работен стаж за квалификуван 

работник 7 години). 

I. Практичен дел 
Бетонирана на сложени и деликатни а,рмира-

но-бетонски конструкции со густа арматура, како,, 
тенки лушпи, столбови за далеководи во вертикал-
на положба преку 12 метра височина, лакови, ку-
поли и сводови со' голем распон, спирално армира-
ни столбови, комплицирани темели за машини и сл. 
Бетонирана на преднапрегнати армирано бетонски 
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конструкции. Бетонирана со помопгг на бетонски 
шмукалки (пумпи). Изработување бетон од најви-
соките ма,рки. Монтажа на комплицирани конструк-
тивни елементи од армиран бетон. Составување ар-
мирано-бетонски монтажни столбови за далеководи: 
од префабрицирани елементи. Изработување бетон-
ски патишта со помопгг на финишери. 

II. Теоретски дел 

, а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Четирите основни операции по сметање со 
дрогжи и децимални броеви. Дигање и вадење 
квадратен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. 
Просто правило тројно. Сложено правило тројно. 
Проценти. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
обемот и тежината и успешно применување на ис-
тите при различни пресметувања во своето зани-
мање. 

Видови агли. Симетрија. Пита гореното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен на 
топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на трите 
меѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за-
дачи и прикажување геометриски тела во една и ли 
повеќе проекции. 

2. Читање планови и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Познавање основните правила за изработката 
на градежни планови така, што кандидатот може 
со разбирање да ги чита сите планови во врска со 
своето занимање. Основа, пресеци, фасади. Впишу-
вање коти. Разни мерки. Означувањето на разли-
чни видови градежни материјали со цртање и бое-
ње. Основните правила за изработување на аксоно-
метриски скици. Надолжни и напречни пресек при 
градење улици, железници, канали. Ознаките за 
километража. Поим за апциса и ордината. 

3. Градежништвото 
(се полага само усмено) 

Основните поими за општото градежништво. 
Функциите на поедини елементи на зградата: те-
мели, изолација, зидови, канализација, дренажа. 
Патишта и железници: Долни строј и горни строј, 
мостови, тунели. Исползување водената сила. Хи-
дроградежни работи: регулација на водените то-
кови, буичарство, мелиорација, обезбедувањето на 
населби со вода, канализација. 

Основните поими за фундирањето. Поставува-
ње и исколучување на објектите. Земјани работи 
што с?е нужни при подигањето градежни објекти. 
Класификација на земјаните материјали. Подгра-
дување на ископи. Ископ во камен. Познавање 
главните видови камен. Испитување на земјипгге-
То. Димензирање на темелите. 

Општи поими од стативата и отпорноста на ма-
теријалот. Основните знаења за составување и На-

ставување на силите. За статичкиот момент. За но-
сачите и за моментот на свиткувањето. За спро-
тивните сили. Видови напнувања. Моментот на от-
порот. Коефициент на сигурноста. Дозволени ш и -
нувања. ^ 

Основни знаења за, армирано-бетонски кон-
струкции во врска со функцијата на арматурата. 
Конструктивни елементи: столбови со обична и 
спирална арматура, плоча со главна арматура во 
'еден правец, накрсна армирана плоча, конзолна 
плоча, табеста (габеста) плоча, греда со правоаго-
лен пресек, греда со Т пресек, ситноребрест таван, 
сводови лакови, монтажни тавани. Двојно армира-
ни плочи и греди. Армирано — бетонски рамови 
(оквирни конструкции). Силоси и бункери. Резер-
воари. Далеководни столбови. Фабрички оџаци од 
армиран бетон. 

Бетонот при градење на тунели, при градење 
патишта, при хидроградба, при ползување на во-
дените сили. 

Видови цемент, ггсфтланд (обичен и со висока 
отпорност), бокситен (печен, лафарж), роман це-
мент. Мерки за сигурност при употребата повеќе 
видови цемент на иста конструкција. Цемент од 
жгура од високите печки. Мешањето цементи со 
ниска отпорност. Ознака на цементот (марка, да-
тум на производството, фабрика, тежина). Склади-
рање на цементот. 

Видови бетон: според додавањето вода (влажен, 
пластичен и лиен), според капацитетот (нормален, 
со висока отпорност, бокситен). Марка на бетонот. 
Размерот при мешањето. Водоцементниот фактор. 
Бетон со додавање камен ( „ита ј " бетон!). Бетон со 
воздушни меурчиња. Лесен цементен бегон. Бетон 
со жгура. Цементен бетон со додавање вар. Асфал-
тен бетон. Основни знаења за предкапрегнатиот 
бетон. Основни знаења за бетонирање под вода. 
Основни знаења за изведување префабрицирани 
монтажни елементи. 

Изведување бетонски конструкции. Приготву-
вање агрегати (сеење, гранулирана). Мешање (рач-
но и машинско). Пренесување на бетонот. Сегрега-
ција. Прскање отплатата. Вградување (рачно, со 
вибратори и превибратори). 

Мерки за сигурност при бетонирана армирано-
бетонски конструкции. Фуги. Чување на бетонот. 
Влијанието на топлината и мразот. Срокови за ва-
дења отплатите. Вегетирање на ниски темпера-
тури. Пробни и контролни тела (коцки-емпрегер 
греди). Основни знаења за монтирање на префабри-
цирани елементи. 

Основни знаења за машините во врска со из-
работувањето на бетонот. Разни видови дробилици. 
Гранулатори, дозатори, бункери за агрегати. Разни 
видови и марки за мешачки талка за бетон, пумпа 
за бетон. Врибратори, первибратори, вибрациони 
столбови. Финишери за изработување на бетонски 
патишта (со вибратори и без нив). 

Основни знаења за оплати и скелиња во врска 
со изведувањето бетонски и армирано бетонски ра-
боти. 
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4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за оперативниот план (план за 
работа). Изработување оперативен план и надгле-
дување како се извршува. Основното за органи-
зацијата на градилиштето. Складирање на матери-
јалот. Требување на материјалот. Механизација на 
работата од своето занимање. Организација на ра-
ботата во своето занимање. Организација на ситна-
та механизација и транспортирањето на материја-
лот во рамките на бригадата во своето занимање. 
Најважното за дневните извештаи, градежен днев-
ник и градежна книга. Пријавување и одјавување 
на работниците. Пријавување несреќни случаи, 
Поим за калкулација и нејзината задача. Видови 
разноски во градежништвото. Градежни норми по 
изарчениот материјал и работната сила. Пресме-

' тување по норма спрема изарчениот материјал и 
штетна и полезна заштеда. Пресметување работ-
ничката заработка по норма на ефектот и време-
то. Работа на акорд,. Издавање работен налог. 
Плаќање на работниците за време на застој во ра-
ботата, што не настанале по вина на работникот. 
Содржина на исплатната листа. Пресмотување ра-
ботничката заработка на конкретен пример од свое-
то занимање. Основното за разноските на режијата 
на градилиштето и управно-продажната режија. 
Основни знаења за составувањето' пресметки спо-
ред нацртот на главниот проект и пресметување 
врз основа дејствително изведени работи (за своето 
занимање). Анализа на цените. 

Познавање основните црти на сите наредби во 
правилникот за техничките и заштитните мерки во 
градежништвото. Подробно познавање заштитните 
мерки при изведување работите на своето зани-
мање. 

Занимање: АРМИРАН (СВИТКУВАН НА 
ЖЕЛЕЗО) 

(Погребен е работен стаж за квалификуван ра-
ботник 7 години). 

I. Практичен дел 
Изработување и поставување на најкомплици-

рана арматура, за изработката на завојни скали го 
облик на спирално армирано' бетонски плочи, инду-
стриски и рударски бункери, водни комори, ком-
плицирани темели за машини итн. Армирање на 
преднапрегнати конструкции. 

II. Теоретски дел 1 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само' усмено) 

Четирите основни операции по сметање со 
дропки и децимални броеви. Дигање и вадење ква-
.дратен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. 
Просто правило тројно. Сложено правило тројно. 
Проценти. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
-обемот и тежината и успешно применување на ис-

тите при различни пресметувања во своето зани-
мање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен 
на топката и Нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за-
дачи и прикажување геометриски тела во една или 
повеќе проекции. 

2. Читање на планови и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Познавање основните правила за изработка на 
градежни планови така, што кандидатите можат 
со разбирање да ги читаат сите планови во врска 
со своето занимање. Основа, пресеци ,фасади. Вне-
сување коти. Разни мерки. Означувањето на раз-
личните видови градежни материјали со цртање и 
боење. 1 

О с н о в и т е правила за изработување аксоно-
метриски скици. Пресметување тежината на ар-
матурата на темел на добиен проект од една ком-
плицирана армирано"бетонска конструкција^. Из-
работувањето план за свиткување арматурата за 
обична греда, врз основа на добиените податоци за 
статички потребниот пресек на главната арматура. 

3. Градежништво 
(се полага само усмено) 

Основни поими за општото градежништво. 
Функцијата на поедините елементи на зградите: 
темели, изолација, зидови, тавански конструкции, 
канализација, дренажа. Патишта и железници: 
долни и горни "строј, мостови, тунели. Исползување 
на водените сили. Хидроградежни работи, регула-
ција на водените токови: буичарство, мелиорација, 
снабдувањето на населби со вода — канализација. 

Основни поими за фундирањето. Поставување 
и искелчување на ојбектот. Класификација на зем-
јаните материјали. Ископ во камен. Димензиони-
рање на темел. 

Општи поими од стативата и отпорноста на 
материјалот. Основни знаења за составување и 
раставување на силите. За статичкиот момент. За 
носачите и моментот на свивањето. За спротивните 
сили. Видови нагтнувања. Моментот на отпорот. 
Кофициент на сигурноста. Дозволени напнувања. 

Основни знаења за (армирано бетонски кон-
струкции во врска со функцијата на арматурата. 
Конструктивни елементи: столбови со обична и 
спирална арматура, плоча со главна арматура во 
еден правец, накрсна армирана плоча, конзолна 
плоча, габеста плоча, греда со правоагален пресек, 
греда со Т пресек, ситноребраст таван, сводови и 
лакови, монтажни тавани. Д,војно армирани плочи 
и греди. Армирано бетонски рамови (рамовиќ кон-
струкции). , Силоси и бункери. Резервоари. Позна-
вање функцијата на арматурата к а ј сите напред 
наброени конструкции. 

Основни знаења за челик 37, челик 52. Основ-
ни знаења за специјалните видови челик за пред-
напрегнати конструкции. 



Бр. 2а - Стр. ш службен весник НА ДОМ 1Ѕ септември 1955 

Основни знаења з а крута челична арматура. 
Основни знаења за видовите бетон и за вгра-

дувањето бетонот во конструкции од армиран бе-
тон (рачно и со помош на вибратори). Услови за 
квалитетна изведба: квалитетен бетон, обвиткува-
ње на арматурата со бетон, точна положба на ар-
матурата. 

Основни знаења за скелињата и опфатите за 
армирано бетонски конструкции. 

4. Организација и работење на претпријатието' 
(се полага само усмено) 

Основни знаења з а оперативниот план (план за 
работа). Изработување оперативен план и надгле-
дување к а к о се извршува. Основното з а организа-
цијата на градилиштето. Складирање на материја-
лот. Требување на материјалот. Механизација на 
на работата од своето занимање. Организација на 
работата во своето занимање. Организација на сит-
ната механизација и транспортирањето на матери-
јалот во рамките на бригада во своето занимање. 
Најважното за дневните извештаи, градежен днев-
ник и градежна книга. Пријавување и одјавување 
на работниците. Пријавување несреќни случаи. 
Поим за калкулација и нејзината задача. Видови 
разноски во градежништвото. Градежни норми по 
изарчениот материјал и работната сила. Пресме-
тување по норма според изарчениот материјал и 
штетна и полезна заштеда. Пресметување работ-
ничката заработка по норма на ефектот и времето. 
Работа на акорд. Издавање работен налог. Пла-
ќање на работниците за време на застои во рабо-
тата, што не настанале по вина на работникот. Со-
држината на исплатната листа. Пресметување ра -
ботничката заработка на конкретен пример од свое . , 
то занимање. Основното' за разноските на р е ж и ј а -
та на градилиштето и управно-продажната режија . 
Основни знаења за составување претсметки според 
нацртот на главниов проект и пресметување врз 
основа дејствително изведени работи (за своето з а -
нимање). Анализа на цените. 

Познавање основните црти на сите наредби: во 
правилникот за техничките и заштитните мерки 
во градежништвото. Подробно познавање заштит-
ните мерки при изведување работите на своето з а -
нимање. 

Занимање: ДЕЛАЧ 

(Потребен е работен стаж за к в а л и ф и к у в а н 
работник 7 години). 

I. Практичен дел 
З а оние кои се здобиле со пракса на високо-

градби: Бетонски оплати и армирано бетонски зи-
дови со сводна основа, каеетирани тавани, заво ј ни 
ск,али, кругли заоблени и многоагални степеници, 
венци, куполи, индустриски бункер. Изработување 
и поставување на комплицирани кровни конструк-
ции од секаков распон: со' висулки, решеткасти 
со алки (прстени) и клинести, решеткасти урамени 
и засводени. Изработување куполи и кубиња од 
,дрво. Изработување дрвени сто лбови со завој ни 
носачи и коси столбови. Изработување тешки и 
лесни фасадни скелиња од секаква височина. Из-

I работување висечки скелиња со подвижна плат 
I форма. Изработување подвижни скелиња на валцг 

з а градење високи хали. Изработување скелиња 
за градежни дигалки за големи височини. 

З а оние кои се здобиле со пракса на високо-
градби: кроење и изработување средни столбови 
на мостови, столбови со пирамид,ален облик, кон-
струкција на мостови со систем на потпирање, ви-
сечки мост и сл., решеткасти конструкции за мо-
стови, сводивидни носачи. Изработување мостови 
од сложени греди. Кроење и изработување ком-
плицирани монтажни скелиња за гредни и засво-
дени конструкции. Изработување монтажни дигал-
к и (кранови) при монтажа на железни конструк-
ции. Изработување" висечки скелиња на појасите 
на мостовни конструкции. 

II. Теоретски дел 

а) Стручни предмети 

1. Стручно сметководство и геометрија 
(се полага само усмено) 

Четирите основни операции' по сметање со 
дропки и децимални броеви. Дигање и вадење 
квадратен корен. Дигање на куб. Мерки и размер. 
Просто правило тројно. Сложено правело тројно. 
Проценти. 

Познавање сите мерки за должина, површина, 
обем и тежината и успешно применување на ис-
тите при различни пресметувања во своето зани-
мање. 

Видови агли. Симетрија. Питагориното правило 
и неговата примена на геометриски слики и тела. 
Обем и волумен на пирамидата. Обем и волумен) 
на топката и нејзините делови. 

Основни знаења за проектирањето на три ме-
ѓусебни вертикални рамни. Решавање обични за -
дачи и прикажување геометриски тела во една 
или повеќе проекции. 

2. Читање на планови и техничко цртање 
(се полага само усмено) 

Познавање основните правила за изработува-
њето градежни планови, така, што кандидатот мо-
ж е со разбирање да ги чита сите планови во врска 
со своето! занимање. Основа, пресеци, фасади: вне-
сување коти. Разни мерки. Означувањето на разни 
видови градежни материјали со цртање и боење. 
Основни знаења за изработувањето' аксонометри-
с к и скици. 

Цртање со молив со помош на триаголник и 
шестар едноставни детаљи — од деланки конструк-
ции во дадени мерки (прецртување од главниот 
проект). , 

3. Градежништво 
(се полага само усмено) 

Основни поими од општото градежништво. 
Функцијата на поедините елементи на зградата: 
темели, изолација, зидови, тавански конструкции, 
канализација . Патишта и железници, мостови, ту-
нели. Исползувањето на водената сила. Хидрогра-
дежни работи: Регулацијата на водени токови, буп-
,чарство, мелиорации, снабдувањето на населени 
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места со вода, канализација. Во врска со дела-
чките работи, што се појавуваат при тие објекти: 
изработување оплата за бетонски работи, објекти од 
дрво, надградување на ископи. 

Основни поими за фундирањето. Класифика-
ција на земјаните материјали. Подградување на 
ископи. Испитување на земјиштето. Општи поими 
од статиката и отпорностите на материјалите. Ос-
новни знаења за составувањето и раставувањето 
на силите. За статичкиот момент. За носачите и 
моментот на свивањето. За спротивните сили. Ви-
дови шинувања. Моментот на отпорот. Коефи-
циент на сигурноста. Дозволени шинувања. 

Основни знаења за бетонот и армираниот бе-
тон. Функцијата на арматурата, значењето на пра-
вилното сложување на арматурата. Основните пра-
вила за изработување, вградување и чување на 
бетонот. 

Изработување оплати за кругли и многоагални 
столбови. Подградување на длабоки ровови. 

Дигалки, чекрци итн. во употреба при изведу-
вањето на делачки работи. 

За оние кои се здобиле со пракса на високо-
градби: основни поими за градењето згради. Те-
мели. Изолација, Зидање. Тавански конструкции. 
ЈСрововЦ Основни знаења за следните работи:, 
ѕидарски, столарски, браварски, покривачки, ли-
марски. 

Основни поими за видовите и дебелината на 
ѕидовите (од тули, камен, бетон, тенки преградни 
зидови). Оплата за бетонски и армирано бетонски 
зидови. 

Основни поими за изведувањето сводови: бо-
чвасти, плитки сегменти, коритести и т.и. Израбо-
тување оплата. Изработување скелиња. 

Читање планови на сложени меѓукатен и кро-
вни конструкции и цртање за кроење профили за 
овие конструкции. Цртањето детаљи за поедини 
сложени врски. Изработувањето' кровови од секак-
ви распони и системи (решеткасти и др.). 

Изработување дрвени с к е л е т за згради. Изра-
ботување на несиметрични и решеткасти кровови. 
Изработување коси дрвени степеништа. 

Изработување оплати за зајвојни скали од ар-
миран бетон. 

Изработување подвижни скелиња на ваљци црн 
високи хали. Изработување високи скелиња при 
високоградби. 

За оние кои се здобиле со пракса на високо-
градби: основни знаења за видовите мостови и про-
пусти, со оглед на конструкцијата и материјалот. 
Крилни зидови. Засводени мостови и пропусти. 

Основни знаења за тунелите и оплатите за об-
а в у в а њ е т о тунели. 

Кроење и изработување главните носачи и дру-
гите елементи при мостовите со двоен и повеќека-
тен систем на потпирање. Изработување ледолом. 
Кроење и изработување решеткасти главни носа-
чи за мостови. Изработување пирамидални столбо-
ви. Изработување мостови од сложени греди. 

Скелиња за лакови и сводови. Скелиња за мон-
тажа на челични и монтажни армирано бетонски 
конструкции. 

4. Организација и работење на претпријатието 
(се полага само усмено) 

Основни знаења за оперативниот (план за ра-
бота). Изработување оперативен план и надгледу-
вање како се извршува. Основното за организаци-
јата на градилиштето. Складирање на материј.алот, 
^робување на материјалот. Механизација на рабо-
тата од своето занимање. Организација на работата 
во своето занимање. Организација на ситната ме-
ханизација и транспортирањето на материјалот во 
рамките на бригада во своето занимање. На јваж-
ното за дневните извештаи, градежен дневник и 
градежна книга. Пријавување и одјавување на ра-
ботниците. Пријавување несреќни случаи. Поим за 
калкулација и нејзината задача. Видови разноски 
во градежништвото. Градежни норми според изар-
чениот материјал и работната сила. Пресметување 
по норма според изарчениот материјал и штетна и 
полезна заштеда. Пресметување работничката за-
работка по норма на ефектот и времето. Работа на 
акорд. Издавање работен налог. Плаќање на ра-
ботниците за време застои во работата, кои наста-
нале не по вина на работникот. Содржина на ис-
платната листа. Пресметување работничката зара,-
ботка на конкретен пример од своето занимање. Ос-
новното за разноските на режијата на градилиштето 
И управно-продажната режија. Основни знаења за 
составувањето претсметка според нацртот на глав-
ниот проект и пресметување врз основа дејстзи-
телно изведени работи (за своето занимање). Ана-
лиза на Цените. 

Познавање основните црти на сите наредби во 
правилникот за техничките и заштитните мерки 
во градежништвото. Подробно познавање заштит-
ните мерки при изведување работите на своето 
занимање. 

V. 
Оваа програма ќе се применува од денот на об-

јавувањето во „Службен весник на Народна Репу-
блика Македонија". 

Бр. 7253 
2 август 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството 
А. Симитчиев, с. р. 

169. 
ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 

ИЗБОРИ НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА 
РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 

СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНИ ВО ИЗ-
БОРНА ОКОЛИЈА БИТОЛСКА IX. 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор — 

С к о п ј е 

Републичката изборна комисија ги прими 
изборните акти што се однесуваат до допол-
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нителните избори' што се одржани во избор-
ната околија Битолска IX, и во смисла на 
чл. 160 и 121 од Законот за правата и дол-
жностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, подне-
сува следен 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избирање 

народен пратеник во Републичкиот собор во 
изборната околија Битолска IX, определени 
со Одлуката на Републичкиот собор од 4 
јуни 1955 година, одржани се на 31 јули 
1955 година. 

Со спроведувањето на изборите под над-
зор на Републичката изборна комисија ра-
ководеше Околиската изборна комисија за 
Битолска околија именувана со- решението 
на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 
15 септември 1953 година. 

2) Гласањето е вршено за кандидатот 
Малевски Крстев Владо, чија што кандида-
тура беше потврдена од Околиската изборна 
комисија и објавена од Републичката избор-
на комисија под бр. 12 од 13 јули 1955 го-
дина во „Службен весник на НРМ" бр. 22 од 
16 јули 1955 година. 

3) Околиската изборна комисија за Би-
толска околија го утврди резултатот на из-
борите на начин што е предвиден во члено-
вите 115—119-од Законот за правата и долж-
ностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

Резултатите од изборите се следни: 
Процент 

запишано избирачи . . . 8.292 
гласале 6.252 75,4 
за кандидатот Малевски Крстев 
Владо 6.218 99,5 
неважни гласачки ливчиња . . 34 0,5 

Врз основа на ова Околиската изборна 
комисија за Битолска околија го прогласи за 
народен пратеник Малевски Крстев Владо, 
од Скопје. 

Број 25 
17 август 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна комисија 
Секретар, Претседател 

Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

170. 

ИЗВЕШТАЈ НА РЕПУБЛИЧКАТА ИЗБОР-
НА КОМИСИЈА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ИЗБОРИ НА НАРОДЕН ПРАТЕНИК ЗА 

РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР НА НАРОДНОТО 
СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНИ ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА КОЧАНСКА II 

ДО НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ 
— Републички собор — 

С к о п ј е 
Републичката изборна комисија ги прими 

изборните акти што се однесуваат до' допол-
нителните из-бори! што се одржани во избор-
ната околија Кочанска II, и во смисла на 
чл. 160 и 121 од Законот за правата и дол-
жностите, изборот1 и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание 
на Народна Република Македонија, подне-
сува следен 

И З В Е Ш Т А Ј 
1) Дополнителните избори за избирање 

народен пратеник во Републичкиот собор во 
изборната околија Кочанска II определени 
со Одлуката на Републичкиот собор од 4 
јуни 1955 година, одржани се на 31 јули 
1955 година. 

Со спроведувањето на изборите под над-
зор на Републичката изборна комисија ра-
ководеше Околиската изборна комисија за 
Кочанска околија именувана со решението 
на Републичката изборна комисија, бр. 1 од 
15 септември 1953 година. 

2) Гласањето е вршено за кандидатот По-
пов Јорданов Благој, чија што кандидатура 
беше потврдена од Околиската изборна ко-
мисија и објавена од Републичката изборна 
комисија под бр. 16 од 13 јули 1955 година 
во „Службен весник на НРМ" бр. 22 од 16 
јули 1955 година. 

3) Околиската изборна комисија за Кочан-
ска околија го утврди резултатот на избо-
рите на начин што е предвиден во членон 
вите 115—119 од Законот за правата и; дол-
жностите, изборот и отповикувањето на на-
родните пратеници на Народното собрание на 
Народна Република Македонија. 

Резултатите од изборите се следни: 
Процент 

запишано избирачи . . . 6.501 
гласале 5.890 90,6 
за кандидатот Попов Јорда-
нов Благој 5.839 99,1 
неважни гласачки ливчиња 51 0,9 
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Врз основа на ова Околиската изборна 
комисија за̂  Кочанска околија го прогласи за 
народен пратеник Попов Јорданов Благој, од 
Кочани. 

Број 24 
17 август 1955 година 

Скопје 

Републичка изборна околија 
Секретар, Претседдтел, 

Перо Д. Корабар, с. р. Асен Групче, с. р. 

Огласен дел 
РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ 

Окружниот суд во Штип објавува дека во ре-
гистарот на стопанските организации под рег. бр. 
113, е запишано следното: со решение бр. 68б1 Бо-
рис Крстев Тасев е назначен за директор на Прет-
пријатието „Ѕвезда" — Штип, кој ќе го потпишува 
прегори ј атието. 

Со истото решение е разрешен од должност до-
сегашниот директор Митко Т. Стефанов и на ис-
тиот му престанува правото претпријатието да го 
потпишува. 

Од Окружниот суд во Штип Р. бр. 178/54. (922) 

Окружниот суд во Битола објавува дека во 
регистарот на стопанските организации на ден 
27.У.1954 година, под рег. бр. 12 е запишано след-
ното: Трговскиот дуќан бр. 1, со седиште во Охрид, 
престанува да постои. 

Од Окружниот1 суд во Битола Р. бр. 12/54. (14691 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
21.Ш. 1955 година, под реден број 7, на страна 21 
е запишано следното: досегашните членови на Уп-
равниот одбор на Земјоделската задруга „Кара 
Бунар", с. Камењане — Тетовско, се разрешени од 
должност и на нивно место односно за членови на 
Управниот одбор се избрани следните лица: Беа-
дин, Меџдија, претседател, Мифтар Шуипи, Назиф' 
Арифи, Нешат Муареми, Муарем Рушити, Џевид 
Џеладини и Илми Сеадини, членови. 

Исто така и досегашните потписници на задру-
гата се разрешени од должност и на нивни места 
се избрани следните лица: Беадин Меџдија, прет-
седател, и Мифтар Мемети, книговодител, кои ќе 
ја потпишуваат задругата сметано од 21.Ш.1955 
година. 

Од Окружниот суд во Скопје, Фибр. 852/55. 
(369) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
18.1 V. 1955 година под рег. бр. 80, на страна 233 
е запишано следното: досегашните потписници на 
Претпријатието за производство на леб и бели 
печива „Клас", Скопје, Марковски Димитар, ди-

ректор, и Штаклев Симен, шеф на сметководство-
то, се разрешени од должност од 18.1У.1955 година 
од која дата им престанува правото претпријатието 
да го потпишуваат. 

На нивни места се назначени следните лица: 
Тасевски Тодор, за в.д. директор, Трпе Куновски, 
за шеф на сметководството, и Спиро Гулгулов-
ски, благајник, кои ќе го потпишуваат претприја-
тието сметано од 18.1УЛ955 година. 

Фирмата на претпријатието и понатаму ќе ја 
премопотпишува комерцијалниот Милош Брин-
девски. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 914/55. (401) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
28.1У.1955 година, под рег. бр. 53, на страна 153 е 
запишано следното: покрај досегашните потписни-
ци К. П. дом-Идризово Зафировски Глигор, упра-
вител на домот и Зафировски Стојче ш е ф на 
сметководството при погоните и управата, се овла-
стува и Савовски Мишо, пом. управител на домот 
кој ќе го потпишува истиот сметано од 28.1У.1955 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
бр. 939/55. (399) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
11.У1.1955 година, под, рег. бр. 35, на страна 105 е 
запишано следното: Перо Стефановски досегашен 
директор на "Занаетчиското претпријатие за ши-
вачки услуги „Напредок", Скопје, е разрешен од 
должност од 11.У1.1955 година од која дата му 
престанува правото претпријатието да го потпи-
шува. 

Новоназначениот директор Ѓорѓиевски Веле е 
овлас!ген угретпзријатието да го потпишува сме-% 

тано од 11.У1.1955 година. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 

бр. 1018/55. (548) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на 'стопанските организации на 
30.1УЛ955 година, под рег. бр. 60 на страна 239 е 
запишано следното: досегашните членови на Уп-
равниот одбор на Земјоделската задруга „Слобо-
да", с. Речани — Гостиварско, се сменети од дол-
жност согласно' записникот од одржаното годишно 
собрание на задругата на 26.Ш.1955 година и на 
кивни места се избрани следните лица: Рашит Ис-
маили, претседател, Фари Шабани, Зибер Зибери, 
Заим Мустафа, Зекир Сејдати, Зија Шабани, Алил 
Даути, Шериф Ракипи и К е ф а ќ и Лимани, чле-
нови. 

Исто така и досегашниот потписник на задру-
гата Шакип Дервиши е разрешен од должност од 
30.IV,. 1955 година од ко ја дата му престанува пра-
вото задругата да ја потпишува. 

Новоназначениот потписник Фари Шабани е 
овластен задругата да ја потпишува сметано ^д 
30. IV. 1955 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 
б а 960/55. (430) 
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Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
16 февруари 1955 година, под реден број 16, на 
страна 18, е запишано следното: Јовановски Влади-
мир досегашен директор на Трговското претприја-
тие на големо „Ангро универзал" — Куманово, е 
разрешен од должност од 16 февруари 1955 година, 
од која дата му престанува правото претпријатието 
да го потпишува. 

Новоназначениот директор Ѓоко Саздовски е 
овластен претпријатието да го потпишува сметано 
од 16 февруари 1955 година. Покрај него за пот-
пишување на претпријатието е овластен и шефо т 

на сметководството Душка Кланчир. 
Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 

бр. 886/55. (207) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
22 февруари 1955 г., под реден бр. 244, е запишано 
следното: покрај досегашните потписници на Фа-
бриката за тули и керамиди „Пролетер" — Скопје, 
Ваљанов Чедо, в. д. директор, и Милошевски Перо, 
шеф на сметководството, се овластува и новоназ-
начениот директор Таневски Цветко, кој ќе ја пот-
пишува фабриката сметано од 22 февруари 1955 
година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 254/55. (219) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
26 ноември 1954 година, под реден број 37, е запи-
шано следното: покрај досегашните потписници на 
Новинското печатарско претпријатие „Нова Маке-
донија" — погон редакција — Скопје, Милковски 
Боро, главен и одговорен уредник, Лешков Јошко', 
управник на редакцијата, и Митров Н. Петар, ш е ф 
на сметководството, се овластува и лицето Стојано-
виќ Миодраг, назначен со решение од 1 октомври 
1954 година за пом. директор!, кој ќе го потпишува 
претпријатието сметано од 1 октомври 1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 33/54. (221) 

Окружниот стопански суд во Скопје објавува 
дека во регистарот на стопанските организации на 
8 декември 1954 година под реден бр. 73, е запи-
шано следното: Крсто Деловски досегашен дирек-
тор на Претпријатието за одржување на линии — 
Гостивар, е разрешен од должност од 8 декември 
1954 год. од која дата му престанува правото прет-
пријатието да го потпишува. 

Новоназначениот ,директор Секуловски Боро е 
овластен претпријатието да го потпишува сметано 
од 8 декември 1954 година. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. 
бр. 469/55. (263) 

ЛИКВИДАЦИИ 
На основа решението на НО на Малешевска 

околија бр. 3120 од 10-У1-1955 година Самостојниот 
занаетчиски дуќан-слаткарница „Нада", со седи-
ште во Берово, е ставен во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители 
на дуќанот да ги измират своите долгови, односно 
да ги пријават своите побарувањ,а во срок од 30 
дена од денот на објавувањето на огласот. Во про-
тивно по истекот на горниот срок Ликвидационата 
комисија нема да п,ризанава никакви побарувања 
а должниците ќе бидат дадени на Стопанскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија Д557) 

На основа решението на НО на Градската оп-
штина — Прилеп бр. 9946 од 16-У1-1955 година Тр-
говското претпријатие „Витамин", со седиште во 
Прилеп, е ставено во ликвидација. 

Се покануваат сите должници и поверители на 
претпријатието да ги намират своите долгови, од-
носно да ги пријават своите побарувања во срок 
од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во 
противно по истекот на горниот срок Ликвидацио-
ната комисија нема да признава никакви истра-
жувања, а должниците ќе бидат дадени на сто-
панскиот суд. 

Од Ликвидационата комисија (506) 
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