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39. 

Врз основа на точка 6 од Општото напат-
ствие за здобивање стручна спрема на ра-
ботниците со практична работа во претпри-
јатието („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52 
год.), член 15 од Уредбата за пренесување 
работиве по републичките прописи во над-
лежност на републичките органи на управа-
та („Службен весник на НРМ", бр. 21/56 год.) 
и чл. 140 од Уредбата за надлежноста на оп-
штинските и околиските народни одбори и 
(нивните органи („Службен весник на НРМ", 
бр. 39/57 г.) го донесувам следниот 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА 

КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИ-
КУВАН РАБОТНИК 

I. ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ 

Член 1 
Испит за квалификуван: односио високо-

Квалификуванѓ работник, !по одредбите на 
овој Правилник, можат да полагаат работни-
ци од сите стопански дејности и струки кои 
се здобиваат со стручна спрема по пат на 
тхриучување со практична работа во прет-
пријатието, а за кои, по однос на стручните 
испити, не се донесени посебни сојузни или 
републички прописи. 

Работниците што се привремено без ра-
бота можат да полагаат испит за квалифику-
ван Односно висококвалификуван работник, 
ако ги исполнуваат условите од овој Пра-
вилник. 

Член 2 
Испит за квалификуван работник, по од-

редбите на овој Правилник, може да полага 
оној работник што се здобил со стручна 
опремај на полуквалификуван работник во 
одредено занимање и како таков провел нај-
малку две години работејќи на сите основни 
работи од тоа занимање. 

Член 3 
Испит за висококвалификуван работник, 

по одредбите на овој Правилник, може да по-
лага оној работник што се здобил со струч-
на спрема на квалификуван работник во од-
редено занимање и како таков провел најмал-

ку седум години работејќи на сите основни 
работи од тоа занимање, а за кое се бара ви-
сока точност при изработка и висок квалитет 
на работата, со тоа што таа работа да не е 
автоматизирана, или каде што се бара само-
стојно решавање на проблеми при изработка 
односно примена на теоретско повисоко зна-
ење од знаењето што се бара од квалифику-
ван работник. 

II. ИСПИТНИ КОМИСИИ 

Член 4 
Испитите се полагаат пред" испитни коми-

сии. 
Испитните комисии за квалификувани ра-

ботници се образуваат при народните одбори 
на општините, а за висококвалификувани 
работници при народните одбори на околи-
ите. 

Неколку општински односно околиски на-
родни одбори по претходна спогодба, можат* 
да образуваат заеднички испитни комисии. 

Народните одбори на општините кои не 
образуваат комисии за квалификувани работ-
ници, како и народните одбори на околиите 
кои не образуваат комисии за висококвали-
фикувани работници, за кандидатите од сво-
јата територија ќе определат при кои испит-
ни комисии ќе полагаат стручен испит за ква-
лификуван односно висококвалификуван ра-
ботник. 

Комисиите ги именуваат советите за труд 
на соодветните народни одбори . 

По укажана потреба, за одделни струки, 
може да се образуваат комисии само при со-
одветните републички секретаријата, а во 
согласност со Секретаријатот за труд на Из-
вршниот совет. 

Член 5 
Испитната комисија за квалификувани 

работници се состои: од претседател, два чле-
на и нивни заменици. 

Комисијата има и записничар, што го име-
нува органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на испитната комисија и 
неговиот заменик мора да имаат завршено 
факултетско образование. 

Членовите и нивните заменици се одре-
дуваат: еден од редот на инженерите од со-
одветната струка, а еден од редот на БИСО-
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неквалификуваните работници од занимање-
то за кое кандидатот полага испит. 

Претседателот и членовите на испитната 
комисија, како и нивните заменици, по пра-
вило, треба да имаат најмалку три години 
пракса во својата струка и звање. 

По, исклучок, за графичката струка првиот 
член на комисијата место инженер може да 
биде и висококвалификуван работник со на ј -
малку 5 години пракса. 

Член 6 
Испитна комисија за виоококвалификува-

ни работници] се состои: од претседател, два 
члена и нивни заменици. 

Комисијата има и записничар, што го име-
нува органот кој ја образувал комисијата. 

Претседателот на испитната комисија и 
неговиот заменик мора да имаат завршено 
факултетско образование. 

Членовите и нивните заменици се одреду- . 
ваат: еден од редот на инженерите од соод-
ветната струка, а еден од редот на висококва,-
лификуваните работници од занимањето за 
кое кандидатот полага испит. 

Претседателот и членовите на испитната 
комисија како и нивните заменици, по пра-
вило, треба да имаат најмалку пет години 
пракса во својата струка и звање. 

По исклучок, за графичката струка, пр-
виот член на комисијата место инженер мо-
же да биде и висококвалификуван работник, 
со најмалку 10 години пракса. 

Член 7 
Член на испитна комисија не може да 

учествува во работата на комисијата во след-
ните случаеви: 

а) ако кандидатот го учел занимањето ка ј 
него; 

б) ако кандидатот му е брачен другар или 
роднина по крв во угорна или удолна права 
линија, а во побочна линија до втора степен, 
или ако му е усвоеник; 

в) ако поради лични односи може да се 
сомнева во неговата објективност (поради, 
пријателство, кавга, парничење и ел.). 

Барање во врска со ова може да направи 
и членот на комисијата и кандидатот. По ова 
барање решава органот при кого е формирана 
испитната комисија. 

Против решението од претходниот став 
може да се изјави жалба во срок од 3 дена 
до соодветниот непосредно повисок орган. 

Член 8 
Испитување на кандидатите вршат прет-

седателот и членовите на испитната комисија. 
За поедини стручни или општообразовни 

предмети за кои, со обзир на нивната спе-
цијалност, не можат да испитуваат ни прет-
седателот ни членовите на испитната коми-
с и и за квалификувани односно висококва-
лификувани работници, органот надлежен за 

именување испитни комисии ќе одреди по-
себни испитувачи. Испитувачите можат да 
бидат: за испитување ошитообразовни пред-
мети наставници од средните школи, а за ис-
питување на стручни предмети наставници од 
соодветни стручни школи или истакнати 
стручњаци од соодветната гранка. 

Предметните испитувачи кои не се чле-
нови на испитната комисија, при испитување 
и оценување на кандидатите по соодветниот) 
предмет, имаат права и должност на членови 
на испитна комисија (членови испитувачи). 

Член 9 
Претседателот на испитната комисија е 

должен: да ја свикува испитната комисија на 
заседанија, да раководи на заседа™јата на 
испитната комисија, да раководи на испитот, 
да се грижи за уредност на администрацијата 
на комисијата, да се грижи работата на ко-
мисијата да се одвива спрема ОВОЈ Правилник 
и останатите прописи и одговара за 'Закони-
тоста во работата на испитната комисија. 

Член 10 
Стручните испити за квалификувани од-

носно висококвалификувани работници се 
полагаат во редовни испитни рокови. 

Во една година можат да се одредат нај-
многу четири испитни рока. 

За испитните рокови и времето во кое се 
определуваат донесува одлука, на почетокот 
на годината, органот што ја именувал соод-
ветната испитна комисија. 

Член И -
Испитната комисија донесува одлука за 

покажаниот успех по секој предмет со мно-
зинство на гласови. При еднаква поделба на 
гласовите се смета дека е усвоен оној предлог 
за кој што гласал предметниот испитувач 

Членот на комисијата кој не е согласен 
со одлуката може да го издвои своето мнение 
во записникот. 

Член 12 
Општ надзор над работата нм испитната 

комисија врши органот што ја образувал ис-
питната комисија. 

Ш. ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВА 

Член 13 
За . полагање стручен испит за квалифи-

куван односно висококвалификуван работник 
кандидатот поднесува писмена пријава преку 
своето претпријатие или установа, кои се дол-
жни во срок од 7 Дена пријавата да ја испра-
тат до надлежниот орган на управата и тоа: 
пријавата на кандидатот за квалификуван 
работник до управниот орган на народниот 
одбор на општината надлежен за прашања 
на трудот, при кого е образувана соодветна 
територијално надлежна испитна комисија, 
а пријавата на кандидатот за висококвали-
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фикуван работник до Секретаријатот за труд 
на околискиот народен одбор при кого е об-
разувана соодветната територијално надлеж-
на испитна комисија. 

Кандидатот кој е привремено вон работен 
однос пријавата за полагање испити ја под-
несува непосредно до соодветниот управен 
орган од претходниот став, со тоа што тери-
торијалната надлежност на комисијата се 
одредува според седиштето на бирото за по-
средување на трудот во кое се пријавува 
кандидатот. 

Пријавата се поднесува најмалку 30 дена 
пред одредениот редовен испитен рок. 

Во пријавата кандидатот мора да наведе: 
семејно, татково и родено име, дата и место 
на раѓањето, народност, државјанство и пре-
бивалиште, дали сака да полага испит за 
квалификуван или висококвалификуван ра-
ботник, за коха струка и кое занимање и дали 
овие испити веќе ги полагал кога и пред која 
комисија, накусо да го опише целокупниот 
работен стаж, во која стопанска организација, 
од кога до кога, во какво својство и на какви 
работи е работел. 

Со пријавата за полагање стручен испит 
кандидатот е должен да поднесе: 

а) за полагање испит за квалификуван 
работник: . 

— оригинален документ за отечената 
стручна спрема на полуквалификуван работ-
ник во занимањето за кое бара да полага 
испит и незаверен препис од истиот; 

— уверение од кое да се види дека кан-
дидатот од како се здобил со стручна спрема 
на полуквалификуван работник е провел 
како полуквалификуван работник најмалку 
2 години работејќи на сите основни работи од 
соодветното занимање; 

б) за полагање стручен испит за високо-
квалификуван работник: 

— оригинален документ за отечената 
стручна спрема на квалификуван работник 
во занимањето за кое бара да полага испит 
и незаморен препис од истиот; 

— уверение од кое да се види дека кан-
дидатот откако се здобил со стручна 
спрема на квалификуван работник провел 
најмалку 7 години како квалификуван работ-
ник, работејќи на сите основни работи; од соод-
ветното занимање, а за кое се бара висока точ-
ност на изработка и висок квалитет на рабо-
тата, со тоа што таа работа да не е автомати-
зирана, или каде што се бара самостојно 
решавање на проблеми при изработка, одно-
сно примена на теоретско повисио знаење од 
знаењето што се бара за квалификуван 
работник. 

Уверенијата под „а" и „б" од оваа точка 
ги издава секоја стопанска организација во 
која е кандидатот бил запослен како полу-
квалификуван односно квалификуван ра-
ботник. 

По завршување на испитот, оригиналниот 
документ за претходната квалификација му 
се враќа на кандидатот, а приложениот пре-
пис го заверува комисијата и го остава со 
другите списи во архива. 

Член 14 
Кога управниот орган од чл. 13 ст. 1 на 

овој Правилник ќе утврди дека кандидатот 
ги исполнува условите за допуштање на ис-
пит за квалификуван односно висококвали-
фикуван работник спрема одредбите на овој 
Правилник, донесува решение со кое се одо-
брува полагањето на испитот. 

Решението мора да биде донесено во срок 
од 15 дена по добивање на пријавата. 

Ако надлежниот управен орган утврди 
дека кандидатот не ги исполнува условите за 
полагање со решение ќе го одбие од полага-
њето на испитот. 

Против решението од претходниот став, 
кандидатот може да изјави жалба преку ор-
ганот што го донел решението до повисокиот' 
орган надлежен за прашања на трудот во/ 
срок од 15 дена од денот на приемот на ре-
шението. 

Член 15 
Решението со кое се одобрува полагањето 

на испитот се доставува на кандидатот и на 
претседателот на испитната комисија. Кон 
решението што се доставува на претседателот 
на испитната комисија се приложува и при-
јавата како и останатите списи кои се одне-
суваат на неа. 

Член 16 
На 15 дена пред испитниот рок, претседа-

телот на испитната комисија повторно ги раз-
гледува сите добиени предмети и по потреба 
се консултира со членовите на комисијата, а 
потоа прави план за полагање на испитите 
групирајќи ги кандидатите по занимања и 
води сметка сите пријавени кандидати да би-
дат повикани на испит во логичниот испитен 
рок. На основа пре дв ид елиот план, претседа-
телот на испитната комисија ја повикува ко-
мисијата и кандидатите со покана во која 
треба да е назначено времето и местото на 
одржувањето на испитот. При тоа треба да се 
води сметка секој кандидат да биде известен 
најмалку 10 дена пред почетокот на испитот. 

IV. ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ 

Член 17 
Испитот за квалификуван односно висо-

коквалификуван работник се состои од прак-
тичен и теоретски дел. 

Кандидатот го полага прво практичниот 
а потоа теоретскиот дел на испитот. 

Испитот е јавен. 
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Член 18 
Пред почетокот на испитот комисијата 

најнапред го утврдува идентитетот на канди-
датите преку лична карта, а потоа претседа-
телот на испитната комисија ги запознава 
кандидатите за текот и начинот на полагање 
на испитот, како и за правата и должностите 
на кандидатите. 

Член 19 
Кандидатот кој не се јави на означеното' 

место и време за одржувањето' на испитот 
или пред да започне испитот одбие да полага, 
се смета дека одустанал од полагањето на 
испитот во дотичниот испитен рок. 

Ако кандидатот докаже дека бил оправ-
дано спречен да се јави во означеното време 
и место за полагање на испитот, а испитниот 
рок уште трае, комисијата може да му одобри 
да го полага испитот. 

Кандидатот што самоволно без оправдани 
причини ќе го напушти започнатиот испит се 
смета 'дека е паднал на испитот. 

Ако кандидатот во текот на полагањето 
на испитот се разболи или по други оправ-
дани причини биде спречен да го продолжи 
полагањето на испитот, испитната комисија 
ќе утврди кои предмети ги положил а за ос-
танатите предмети полагањето ќе го одложи. 

Практичен испит 

Член 20 
Практичниот дел на испитот опфаќа из-

работка на практична задача и давање на ну-
жни појаснет^ а во врска со задачата. 

Практичната задача кандидатот ја извле-
кува со- испитно ливче на кое се означува 
задачата, како и времето и местото на неј-
зиното изработување. 

Ако кандидатот најдоцна 10 минути по из-
влекувањето на ливчето изјави дека не мо-
ж е да одговори на поставената задача му се 
позволува да извлече друго ливче. Во запис-
никот се забележува овој факт за да се има 
предвид при оценување на кандидатот. 

Член 21 
Практичната задача се состои од изработ-

ка на еден или повеќе предмети односно ка-
де со оглед на природата на соответното за-
нимање не е можна изработка на предмет, 
од извршување на некоја работа од соответ-
ното занимање. 

Задачата од практичниот испит ќе се да-
ва според пропишаната званична програма 
за соответната струка занимање за кое кан-
дидатот полага испит. 

Член 22 
Кандидатите за висококвалификуван ра-

ботник, по извлекување на ливчето со кое му 
се дава практичната задача, изработуваат во' 
времетраење што ќе го определи испитната 
комисија, но не помалку од 2 часа, писмена 

документација која, според карактерот Тк/а 
занимањето, треба д:а содржи: 

а) основни технички цртежи — скици; 
б) економско-техничко образложение. 
По завршеното писмено образложение ко-

мисијата истото го прегледува и претседа-
телот го потпишува, а потоа кандидатот при-
стапува кон изработка на практичната ра-
бота. 

Член 23 
Кандидатите за квалификувани односно 

висококвалификувани работници, практич-
ната задача ј а работат во претпријатијата 
што ќе ги определи комисијата. 

Кандидатите ја работат практичната за-
дача под контрола на членови на испитната 
комисија што ќе ги определи претседателот 
на комисијата. Овие членови се одговорни за 
самостојно изработување на практичната за-
дача од страна на кандидатите. 

Член 24 
Практичната задача кандидатот е должен 

да ја заврши во определениот рок и покаже 
пред комисијата во определеното време. 

Со изработениот предмет односно изведе-
ните работни операции кандидатот за ви-
сококвалификуван работник поднесува и пи-
смена работа што предварително ја израбо-
тил според чл. 22 на овој Правилник. 

Потоа кандидатот за квалификуван од-
носно висококвалификуван работник, пред 
испитната комисија дава теоретско образло-
жение (одбрана) за изработениот предмет од-
носно изведените операции. 

Член 25 
По завршениот практичен дел од испитот, 

испитната комисија се повлекува и решава 
дали кандидатот на основа изработениот1 

практичен задаток, го положил или не прак-
тичниот дел од испитот. Ова веднаш устно 
му се соопштува на кандидатот. 

Решението од претходниот став се доне-
сува согласно чл. 11 од овој' Правилник. 

Оценката за практичниот дел на испитот1 

е: „положил" или „неположил". 
Претседателот на комисијата е должен на 

кандидатот што не го положил практичниот 
дел од испитот, да му го образложи реше-
нието на комисијата. 

Кандидатот што не го положил практич-
ниот дел на испитот не се пушта на полагање 
на теоретскиот 'дел на испитот. Истиот има 
право повторно да се јави на испит во срок 
што ќе го определи испитната комисија. Овој 
срок не може да биде покус од 6 месеци. 

Теоретски испит 

Член 26 
На теоретскиот дел од испитот се пуштаат 

кандидатите што го положиле практичниот 
д^л на испитот. 
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Теоретскиот дел од испитот се состои од 
писмен и устен испит. 

Член 27 
Писмен испит се полага само по македон-

ски јазик. 
Времетраењето на писмениот испит го оп-

ределува испитната комисија, но не покусо 
од 2 часа. 

Темата на писмениот испит ја одредува 
предметниот наставник. Тој е должен на еден 
ден спроти полагањето на писмениот испит 
на претседателот на комисијата да му пре-
даде најмалку 3 теми во затворен плик а на 
самиот ден на испитот, испитната комисија 
една од предложените теми одредува за за-
дача. 

Член 28 
Сите кандидати што се допуштени на ис-

пит, писмената задача ја работат едновре-
мено и во иста просторија. 

Непосредно пред давањето на писмениот 
задаток, претседателот на испитната комиси-
ја ќе им соопшти на кандидатите за начи-
нот на работата и должностите на кандида-
тите при изработка на задатокот. 

Член 29 
Писмениот испит се полага под надзор на 

претседателот на комисијата односно неговиот 
заменик (ако тој претседава) и предметниот 
наставник (испитувач). 

Член 30 
По изработка на писмената задача одно-

сно по свршеток на определеното Бреме за 
писмената работа, предметниот испитувач ги 
прима задачите за прегледување а потоа ги 
оценува. 

Оваа оценка се зема во обзир при конеч-
ното оценување по македонски јазик и утвр-
дување писменоста на кандидатот. 

Член 31 
На устен (теориски) испит се пуштаат си-

те кандидати без оглед на тоа дали на писме-
ниот испит добил слаба оценка или не. 

Член 32 
Теорискиот испит се полага според зва-

нично пропишаните програми за општо об-
разовните и стручни предмети за секоја 
струка занимање одделно. 

Теорискиот испит се полага по предмети. 
Најпрвин се полагаат стручните предмети, а 
потоа отптообразовните. 

Испитувањето на секој кандидат по еден 
предмет трае 15—20 минути. На кандидатот 
треба да му се даде полна слобода и без по-
мош да го покаже своето знаење. 

Член 33 
Прашањата ги составува претходно пред-

метниот испитувач на основа званичната лро-

I грама за соодветната струка — занимање. На 
секое ливче треба да има по три прашања. 

Член 34 
На теорискиот испит кандидатот за ква-

лификуван односно висококвалификуван ра-
ботник треба да покаже дека ја совладал 
предвидената материја од општообразовните 
и стручни предмети, пропишани за соответ-
ната струка — занимање. 

Член 35 
Теорискиот испит се полага со ред по 

предмети. Во еден ден се полага еден или по-
веќе предмети во зависност од бројот на кан-
дидатите во дотичната група. 

Член 36 
Пред почетокот на усниот (теориски) ис-

пит претседателот на комисијата ги запозна-
ва кандидатите со техниката на усниот ис-
пит и ги предупредува за нивните права и 
должности при полагање на испитот. 

Член 37 
На усниот испит секој кандидат извле-

кува по едно ливче. Ако кандидатот најдоц-
на 5 минути по извлекувањето на ливчето 
изјави дека не може да одговори на извле-
чените прашања, му се позволува да извлече 
друго ливче, а во записникот се забележува 
овој факт за да се има предвид кога ќе се 
оценува кандидатот. 

На првиот кандидат при почнувањето на 
испитот треба да му се остави време до 15 
минути за размислување. Другите кандидати 
размислуваат додека одговара нивниот прет-
ходник. 

Член 38 
За време на усниот испит сите членови на 

испитната комисија водат белешки за одго-
ворите на кандидатот. По завршеното пола-
гање по еден предмет на кандидатот му се 
утврдува конечно оценката од тој предмет* 
согласно чл. 11 од овој Правилник. 

Член 39 
По завршување на испитот од теорискиот 

дел по сите предмети, испитната комисија се 
повлекува и утврдува дали кандидатот на 
основа покажаниот резултат го положил или 
не го положил теорискиот дел на испитот. 

Оценката од теорискиот дел на испитот е 
„положил "или „неположил". 

Одлука по претходниот став се донесува 
согласно чл. 11 од овој Правилник. 

Член 40 
Доколку кандидатот е добил слаба оценка 

по еден или два предмети од теорискиот ис-
пит се (упатува на поправен испит по тие 
предмети-на првиот испитен рок по истекот 
на 3 месеци. 
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Ако кандидатот добил слаба оценка на 
повеќе од 2 предмета се упатува на повторно 
полагање целиот теориски испит во првиот 
испитен рок по истекот на 6 месеци. 

Член 41 
Испитот за квалификуван односно висо-

коквалификуван работник може да се полага 
неограничено пати. 

Член 42 
За текот на испитот се води записник по 

образец пропишан од Секретаријатот за труд 
на Извршниот совет. 

Записникот го води записничарот. 
За секој кандидат се води одделен за-

писник. 
Во записникот се внесуваат сите поважни 

моменти, а нарочно следното: 
а) назив на испитната комисија, орган при 

кого е формирана и датум кога е записникот 
составен. 

б) кога испитот започна и кога заврши, 
в) презиме и име на претседателот и чле-

новите на комисијата, записничарот и нив-
ните занимања, , 

г) презиме, татково име и име, дата и ме-
сец на раѓањето на кандидатот, место на 
живеење, како и место и претпријатие-уста-
нова во кое е запослен, доколку е кандидатот 
во работен однос, 

д) по кој пат к ан д ид атот .пола га испит, 
ѓ) прашања од секој предмет на теорис-

киот дел од испитот кои биле поставени на 
кандидатот и оценка за секој предмет поод-
делно, 

е) решение на испитната комисија за ус-
пехот на кандидатот и евентуално издвоено 
мнение, доколку кандидатот не го положил 
испитот и рокот во кој треба да го повтори. 

Записникот го потпишуваат претседате-
лот, членовите на испитната комисија и за-
писничарот. Записникот се оверува со печат 
на органот при кого е образувана комисијата. 

Член 43 
На основа извештајот и записникот од ис-

питната комисија, органот при кого е таа ко-
мисија образувана, му издава на кандидатот1 

документ по образец што ќе го пропише Се-
кретаријатот за труд на Извршниот совет, 
дека е стекнал соответна стручна спрема и 
тоа: на квалификуван работник — свидетел-
ство, а на висококвалификуван работник — 
диплома. За издадените свидетелства однос-
но дипломи се води регистар. 

Член 44 
Преписките по предметите по кои комиси-

јата ја завршила работата, претседателот ги 
предава во архивата на органот при кого е 
формирана комисијата. По однос на оние 
предмети во кои е одреден повторен испит, 
претседателот на комисијата води грижа, 
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сите работи да бидат навреме и правилно за-
вршени. 

V. ТРОШОЦИ И НАДОМЕСТУВАЊА 

Член 45 
Хонорарот на претседателот, на членови-

те и записничарот на испитната комисија, 
како и надокнада за евентуално заангажи-
раните членови на комисијата од други ме-
ста или заангажирани лица како испиту-
вачи, го исплатува органот при кого е обра-
зувана испитната комисија, со тоа што за 
замолените кандидати бара соответна на-
докнада од претпријатијата — установите во 
кои се истите запослени, а за оние што се 
привремено незапослени од соответното биро 
за посредување на трудот доколку на кан-
дидатот времето проведено вен работен однос 
му се признава во работен стаж. Администра-
тивните трошоци за работата на комисијата 
паѓаат исклучиво на терет на органот при 
кого е образувана испитната комисија. 

Хонорарот по претходниот став при пов-
торно полагање на целиот или поправниот ис-
пит паѓа на товар на самиот кандидат. 

Член 46 
Хонорарот предвиден во претходниот член 

го определува со решение органот при кого1 

е формирана испитната комисија. 

Член 47 
На работникот кога полага испит за ква-

лификуван односно висококвалификуван ра-
ботник во местото на постојаното запослува-
ње, за времето на полагањето на испитот му 
припаѓа надоместување на платата односно 
личниот доход во висина на тарифната став-
ка, односно спрема платата одредена по> 
систематизацијата која кандидатот ја добива 
во установата. 

На работникот кога полага испит за ква-
лификуван односно висококвалификуван ра-
ботник надвор од местото на постојаното за-
молување му се надоместуваат патните тро-
шоци и дневници по постојните прописи од-
носно по тарифниот правилник. Доколку 
таквиот работник има семејство на издршка 
му припаѓа надоместување на платата за од-
носните денови во висина на тарифната став-
ка — решение. Надоместување по оваа точка 
паѓа на товар на претпријатието односно ус-
тановата во кое е работникот запослен. 

Исто така ова надоместување не му при-
паѓа на работникот кога без оправдани при-
чини го прекине полагањето на испитот или 
го напушти испитот. 

Надоместувањето на заработувачката, 
патните трошоци и дневниците на работни-
кот му припаѓаат само кога испитот го пола-
га по прв пат и кога полага поправителен ис-
пит на кој е одбиен при првото полагање. 
При повторно полагање ова надоместување 
не му припаѓа на работникот. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРГЛ 
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VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 48 
Кандидатите за испит за квалификуван 

(работник кои јги исполнуваат условите од 
член 2 од овој Правилник, а до крајот на 
1956 год. навршиле 40 години старост и ^про-
веле во своето занимање преку 10 години 
на работни места предвидени за квалифику-
ван работник, 'при полагање на испитот се 
ослободуваат од општообразовните пред-
мети. 

Кандидатите за испит за висококвалифи-
куван4 работник кои ги исполнуваат условите 
од чл. 3 на овој Правилник:, а до крајот на 1956 
год. навршиле 45 години старост и провеле во 
своето занимање преку 10 години на работни 
места предвидени за висококвалификуван 
работник, при полагањето на испитот се осло-
бодуваат од општообразовните предмети. 

Член 49 ( 

Со влегувањето во сила на овој Правилник 
престанува да важи Правилникот за полага-
ње испити за квалификувани и висококвали-
фикувани работници кои се здобиле со стру-
чна спрема по пат на приучување („Службен 
весник на НРМ", бр. 13/56 год.). 

Член 50 
Овој Правилник влегува во сила од денот: 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 240 
31 јануари 1958 година 

Скопје 
Секретар за трудот 
на Извршниот совет, 
Мице Димевски, с р. 

40. 

На основа член 14 од Законот за заштита 
на добитокот од заразните болести, донесу-
вам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
МРШИ ОД ПЦОИСАНИ ЖИВОТНИ И ЗА 
НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕТО СТРВОДЕРСКА 

СЛУЖБА 

А. ОТСТРАНУВАЊЕ ПЦОИСАНИ 
ЖИВОТНИ 

Член 1 
Мрши од домашни или диви животни 

вклучувајќи ја лернатата живина и птиците 
кои пцоисале^ кои се мртви или пометнати, 
заклани или убиени, како и мето негодно за 
човечка исхрана (по понатамошниот текст: 
животински мрши) се отстрануваат на начин 
пропишан со овој Правилник. 

Член 2 
Животински мрши (за човечка исхрана) 

не можат да се употребуваат, користам, нити 
стават во промет. 

Општинскиот ветеринарен инспектор мо-
же да позволи цели или; поедини делови од 
мрши да се искористат за исхрана на живот-
ни согласно со постојните прописи. 

Член 3 
Делови од животинските мрши како ко-

жа, волна, коски, рогови, папци, животински 
влакна, сланина и др. можат да се стават во 
промет под условите пропишани со закон или 
други прописи засновани на закон. 

Член 4 
Пред нештетно™ отстранување или уни-

штување на животинската мрша, таа треба 
да биде секцирана: 

— кога секцирањето е потребно со цел за 
утврдување односно истражување на зараз-
ните болести за кои постои законска обврска 
за пријавување на болеста; 

— кога е предвидено плаќањето на оште-
та од општествени средства за грлото што 
пцоисало; 

— кога тоа благовремено го побарал соп-
ственикот односно држателот на грлото, а 
нема причини тоа да не се изврши. 

Член 5 
Животинските мрши или нивните делови 

треба нештетно да се отстранат од местото 
каде животното пцоисало, каде било заклано 
или каде е најдено во мртва состојба. 

Мршите на животните што пцоисале или 
се заклани при транспортирањето со желез-
ница или брод треба нештетно да се изнесат 
од железничкиот вагон или брод, на начин 
пропишан со постојните прописи. 

Трошрците за отстранувањето на мршите 
паѓаат на товар на нивните сопственици од-
носно држатели. 

Член 6 
Обата габора на народниот одбор на оп-

штината рамноправно се должни во секое 
населено место на своето подрачје да одредат 
и уредат место за нештетно отстранување на 
животинските мрши. 

За две или повеќе блиски населени места 
може да се уреди едно место за нештетно от-
странување на животинските мрши. 

Земјоделските стопанства, (претпријатие 
јата и нивните погони за своите потреби мо-
жат да изградат уреди за нештетно отстра-
нување на животински мрши. 

Член 7 
Обата собора на народниот одбор на око-

л н а т а рамноправно во рок од три месеци 
од денот на влегувањето во сила на овој 
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Правилник, ќе одредат во кои населени места 
какви уреди ќе се изградат за нештетно 
отстранување животински мрши. 

Член 8 
Местата, уредите и службата за неште-

тно отстранување на животинските мрши се 
под надзор на општинскиот ветеринарен ин-
спектор. 

Б. УРЕДИ ЗА НЕШТЕТНО ОТСТРАНУ-
ВАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ЖИВО 

ТИНСКИ МРШИ 

Член 9 
Уреди за нештетно отстранување и уни-

штување на животински мрши се: животин-
ски гробишта, јама-гробница, печка за спа-
лување и постројка за индустриско искорис-
тување на 'животински мрши (екарисажи1,). 

Член 10 
Ако народниот одбор на општината во 

одредениот рок не изгради еден од пропиша-
ните уреди, тоа ќе го стори народниот одбор 
на око ли јата на трошок на општината. 

Член 11 
Изборот на местото за изградување на 

уреди од член 9 на овој Правилник го врши 
комисија што ќе ја одредат обата собора на 
заедничка седница на народниот одбор на 
општината, во која влегуваат: еден одборник! 
на народниот одбор општината, општински-
от ветеринарен инспектор и општинскиот 
санитарен инспектор. 

Изборот на местото за изградба на уреди 
од член 10 на овој Правилник го врши коми-
сија што ќе ја одредат обата собора на заед-
ничка седница на народниот одбор на око-
лната, во која влегуваат еден околиски од-
борник, околиски ветеринарен инспектор 
и околискиот санитарен инспектор. 

При избор на местата за изградување на ~ 
уреди комисијата ќе се раководи од постој-
ните прописи за тоа. 

Член 12 
Секој уред за нештетно отстранување на 

мрши мора да има комора за чување и сек-
цирање на мрши, со инвентар за дезинфек-
ција и аутопсија. 

Ако тоа го барат локалните потреби ќе 
се изградат и стан за контумациони одделе-
нија и кафези, како и простории за сместу-
вање на средствата потребни за отстранува-
ње на животинските мрши. 

Член 13 ^ 
Секое место каде е изграден уред за не-

штетно отстранување на животински мрши 
треба да биде видно обележено. 

Тревата и растенијата на такво место 
не смеј ат да се употребуваат, туку повремено 
треба да се покосат и веднаш, спалат на лице 
место., . . ; . -. . - - _ 

Член 14 
Во местата во кои поради подводноста на 

теренот нема условија за закопување на мр 
ши или уредување на јами, нити можност за 
подигнување на построј ќи за индустриско ис-
користување на мршите ќе се изградат печки 
за спалување на мршите. 

Член 15 
Во краиштата во кои поради теренските 

прилики (растурен тил на села, заселци, па-
сишта и ел.) не би била целисходна изград-
бата на уреди за отстранување на животин-
ските мрши, тие можат да се закопуваат во 
близината каде пцоисале, на погодни места 
за тоа, при задолжително одржување на си-
те мерки кои потполно ќе го осигурат неш-
тетно™ отстранување на мршите. 

Член 16 
Јамата-гробница мора да биде заклучена, 

а клучот од јамата го држи овластениот 
службеник на народниот одбор на општината. 

Јамата-гробница ја отвора овластениот 
службеник само во случај на потреба. 

Член 17 
Кога јамата-гробница се наполни до 1 ме-

тар под кровот ќе се стави вон употреба. 
Јамата-гробница ставена вон употреба мо-

же повторно да се употреби и од неа да се 
вадат КОСКИ за индустриски цели, по истекот 
на 15 години од денот на последната употре-
ба, и тоа со одобрение на општинскиот вете-
ринарен инспектор. 

Ископаните коски мора по вадењето да се 
дезинфекцират со соответни средства. 

Член 18 
По исклучокот од претходниот член, оп-

штинскиот ветеринарен инспектор може да 
дозволи отворање на јама-гробница вадење на 
мрши и пред одредениот срок ако е потребно 
за утврдување заразата односно причините 
за пцоисувањето, како и по барање на судот 
или извиДните органи. 

Отворањето на јамата и работата со мр-
шата мора да се обави во присуство на оп-
штинскиот ветеринарен инспектор. 

Член 19 
Местата за нештетно отстранување на жи-

вотински мрши, кога се стават вон употреба 
за отстранување на животински мрши, можат 
да се користат за засадување на дрва, а за 
други цели по истекот на 15 години од пос-
ледната употреба. 

V. СЛУЖБА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА 
ЖИВОТИНСКИТЕ МРШИ (СТРВОДЕРСКА 

СЛУЖБА) 
Член 20 

Службата за отстранување на животин-
ските мрши ја вршат ветеринарните хитне-
ничари. Во вршењето на оваа служба, тие се. 
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должни да ги применуваат прописите за ве-
теринарно-санитарните мерки. 

Ветеринарниот хигиеничар мора да има 
потребна пракса во работата за нештетно от-
странување и пренесување на животинските 
мрши. 

Член 21 
Животинските мрши и нивните делови се 

пренесуваат од јамите-гробници, животински 
гробишта и екарисажите со коли, камиони 
или сандаци приготвени за таа цел. По исклу-
чок цели мрши можат да се пренесуваат и со 
обични коли под услов да се природните от-
вори на мршите затвораат со погоден мате-
ријал. 

Член 22 
За време на работата ветеринарниот хиги-

еничар мо]за да има заштитни алишта и кон-
дури и тоа: гумени чизми, гумени нараквици 
и престилка 

Член 23 
Ветеринарниот хигиеничар ги обавува си-

те работи во врска со нештетното отстрану-
вање на животинските мрши а особено: 

— пренесување на мршите до уредите за 
уништување односно спалување на мршите; 

— убивање на животните по решение на 
надлежниот ветеринарен инспектор; 

-— отворање на мршите пред секцирање; 
— симнување на кожата од мршите дои 

колку тоа го позволуваат ветеринарно-сани-
тарните прописи; 

— фаќање и уништување кучиња скит-
ници, како и оние кои сопствениците не ги 
држат погласно со прописите за држање на 
кучињата; 

— вршење дезинфекција на просториите, 
приборот и превозните средства кои се ко-
ристат при работите во врска со нештетно'™ 
отстранување на животинските мрши; 

— грижа за животните во контуманиони-
те одделенија и кафези и водење на прописен 
записник за (нив; 

— ветеринарниот хигиеничар води книга 
за отстранување мрши со следните податоци: 
реден број, лично и фамилијарно име на соп-
ственикот, држателот или доносителот на 
животното, со неговата точна адреса, вид на 
животното, причина на пцоисувањето, забе-
лешка. 

Член 24 
На ветеринарниот хигиеничар што ги вр-

ши работите од чл. 23 забрането му е: 
—- да употребува или дава на употреба 

месо од пцоисани или уништени животни без 
дозвола на општинскиот ветеринарен инспек-
тор; 

— да употребува, дава, продава или пре-
работува кожи, коски, волна, животински 
влакна, перја, рогови, папци и други делови 
од , животински мрши; 

— да продава или дава пресно, преработе-
но или сушено месо и маст. 

Г. КАЗНЕНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 25 
За прекршување на одредбите на овој 

Правилник ќе се применуваат одредбите на 
Основниот закон за заштита на добитокот од 
заразните болести. 

Член 26 
Овој Правилник влегува во сила со денот 

на објавувањето во „Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Број 1350 
3 јануари 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за земјоделство на Извршниот 
совет на НРМ, 

Инж. Ф. Николовски, е. р. 

41. 

На основа точка 3 од Наредбата за збира-
ње на уем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
63/52), а во врска со чл. 35 од Уредбата за пре 
несу вање на работи во надлежност на сојуз-
ните и републичките органи на управата („Сл. 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и 43/56), пропишу-
вам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗБИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧ-
КИ УЕМ И МАНИПУЛАЦИЈА СО ОДВИ-

ШОЦИТЕ, КАКО И ЗА НАЧИНОТ НА 
ВОДЕЊЕ НА КНИГА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА 

СОБРАНИОТ И ПРЕДАДЕН УЕМ 
1. Имателите на уемните мелници, воде-

ници, поточари, крупари и роначки, како и 
претпријатијата што чистат жита (во ната-
мошниот текст: воденици) се должни целиот 
собран уем да го продадат на претпријатија-
та за промет со житарици по цена шо која 
овие претпријатија ги откупуваат '-китарици-
те од производителите. 

Уемот ќе се предава во магацинот на прет -
пријатијата за промет со житарици редовно 
на крајот на секој месец. 

Уемот може да се предава и во текот на 
месецот ако имателот на воденицата собере 
повеќе од 500 кгр. уем. 

2. Сите иматели на мелници се должни на 
претпријатијата за промет со житарици да 
им ги предадат сите манипулативни одбито-
ци на житарици во зрно и нивните прера-
ботки. Имателите на мелници ќе ги утврдат 
и предадат манипулативните одвишоци на 
претпријатијата за промет со житарици нај-
доцна до крајот на стопанската година, по 
цена по која се откупува мелничкиот уем. 

3. Сопствениците на житарици слободно 
се договарат за надоместокот за мелењето — 
уемот во натура со имателите на уемните во-
деници, со тоа што овој уем не може да биде 
помал од: " 1 
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10 кгр. на 100 кгр. житарица ка] пелни-
ците со валци, со уреди за чистење и просе-
јување; 

10 кгр. на 100 кгр. житарици кај мелниците 
на камен што имаат уреди за претходно' 
чистење и просејување со цилиндрично сви-
лено сито; и 

8 кгр. на 100 кгр. житарици кај простото 
мелење. 

4. Количината на уемот што се предава на 
претпријатијата за промет со житарици од 
страна на имателите на уемните воденици се 
утврдува на основа на книгата на мелнич-
киот уем. 

Книгата на мелничкиот уем се должни 
да ги водат сите иматели на уемни воденици 
освен уемните воденици за просто мелење и 
поточари што ќе бидат задолжени со паушал-
но предавање на мелничен уем. 

5. Имателите на воденици за просто ме-
лење и поточари од оправдани разлози можат 
да се ослободат од должноста на водење книга 
на мелничен уем и паушално да се задолжат* 
за предавањето на мелничниот уем. Кои има-
тели на воденици за просто мелење и поточа-
ри ќе се ослободат од должноста за водење 
книга на мелничен уем и кое паушално ко-
личество на уем треба да го предадат на прет-
пријатијата за промет со житарици одредува 
советот надлежен за работи на стоковиот про-
мет на НО на општината, водејќи смешка за 
бројот и големината на камењата, за вкуп-
ната и годишна мељава за која се собира 
уемот, како и за висината на уемот што сло-
бодно ја договараат сопствениците на жита-
риците со имателите на воденици за просто 
мелење и поточари. 

6. Книгата на мелничен уем ги содржи 
следните податоци: 

а) реден број, 
б) име и презиме на доносителот односно 

сопственикот, 
в) адреса. 
г) дата кога е житото донесено на мељава, 
д) врста и количина на житарицата во кгр., 
е) договорниот процент од 100 кгр. што 

сопственикот на воденицата го зима како на-
доместок во натура за ' извршената услуга, 

ж) вкупно удржана количина на име уем, 
з) број на белешката за извршена мељава и 
и) забелешка. 
Оваа книга треба да биде означена со стра-

ници (нумерисана) и оверена од органот на 
управата надлежен за работите на стоковиот 
промет на НО на општината. 

7. Општинскиот пазаришен инспектор ќе 
води надзор над правилното водење на кни-
гата на мелничниот уем, за правилното со-
бирање и за благовремено предавање на уе-
мот на претпријатијата за промет со жита-
рица 

Претпријатијата за промет со житарици 
се должни да се грижат за убирањето на уе-

мот и неговото благовремено предавање од 
страна на имателите на водениците. 

8. Имателите на воденици се должни да 
го известуваат органот на управата надлежен 
за работите на стоковиот промет на НО на 
општината за секое извршено предавање на 
уемот на претпријатијата за промет со жита-
р и ц а најдоцна до 5 дена по извршеното пре-
давање. 

Претпријатијата за промет со житарици 
ќе му поднесуваат извештај до 5-ти во месе-
цот на органот на управата надлежен за 
работите на стоковиот промет на НО на оп-
штината за примениот уем; во изминатиот 
месец. 

9. Ова Упатство влегува во сила 8-от ден 
по неговото објавување во „Службен весник: 
на НРМ" кога престанува да важи Напат-
ствието за начинот за збирање уем (ушур) 
и манипулативните одвишоци од мелниците 
и претпријатијата што чистат жито и за на-
чинот на водење книги и евиденција на зби-
рање и продажба на уемот (ушурот) бр. 777 
од 12-П-1953 година на бившиот Државен 
секретаријат за работи на стопанството на 
НРМ. 

Бр. 04—235/1 
15 февруари 1958 година 

Скопје 
Секретар 

за стоков промет на Извршниот совет, 
Морис Шами, е. р. 

42. 
На основа член бб од Законот за болниците, Со-

ветот за народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија, на седницата од 13 декември 1957 година, 
донесе 

У П А Т С Т В О 
ЗА БРОЈОТ НА СТРУЧНИОТ ПЕРСОНАЛ СО 
ОГЛЕД НА КАПАЦИТЕТОТ НА БОЛНИЦИТЕ 

1. Во специјалистичките одделенија на општи--
те болници и специјалните болници бројниот состав 
на стручниот персонал во однос на хоспитилизира-
ните болни што се лекуваат се определува: 

а) лекари и медицински сестри (медицински 
техничари) 

— за внатрешни болести, уво, нос и грло, очни 
и нервни болести, еден лекар и една медицинска 
сестра (Медицински техничар) на 12—25 болнички 
посте ли; 

— за хируршки, ортопедски и гинеколошко-
акушерски болести, еден лекар и една медицинска 
сестра (медицински техничар) на 10—15 болеснички 
постели; 

— за детски болести, еден лекар и една меди-
цинска сестра ([медицински техничар) на 12—25 бо-
леснички пос те ли; 

— за туберкулоза, еден лекар и една медицин-
ска сестра (медицински техничар) на 40—50 болес-
нички постели; 
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— за заразни болести, еден лекар и една меди-
цинска сестра (медицински техничар) на 15—30 бо-
леснички пастели; 

— за душевни болести, еден лекар и една ме-
дицинска сестра (медицински техничар) на 50—60 
болеснички посте ли; 

— во болничките одделенија (стационари) за 
прифаќање на болни при домовите за народно 
здравје, односно здравствените станици, еден ле-
кар (ако работи полно работно време) и една меди-
пинска сестра (медицински техничар) на 20—30 бо-
леснички постели. 

Со оглед на капацитетот на службата на работ-
ните места медицинска сестра (медицински техни-
чар) детска гледачка, бабици, може сообразно ус-
ловите и потребите да се предвиди до 20% поголем 
број липа од одредените норми со ова Упатство. 

Во колку социјалистичкото одделение на оп-
штата болница или одделение на специјалната 
болница има помал број од болничниге постели од 
предвидениот минимум со ова норматива тогаш ле-
карот односно медицинска сестра (медицински тех-
ничар) се задолжува со болничии постели од друго 
одделение или со работа на друга медицинска еди-
ница во колку за тоа има услови и потреба. 

б) болничари или детски гледачки 
Во специјалистичките одделенија на општите 

болници и 'Специјалните болници: 
— за внатрешни, хируршки, ортопедски, гине-

колошко-акушерски, уво нос и грло, нервни бо-
л е с т , еден болничар односно гледачка на 10—12 бо-
леснички постели; 

— за тешки хируршки, ортопедски, гинеко-
лошко-акушерски и интерни случаеви, еден бол-
ничар односно детска гледачка на 6—8 болеснички 
постели; 

— за туберкулоза, еден болничар, односно дет-
ска гледачка на 10—15 болеснички постели; 

— за детски болести (^образувајќи се со воз-
раста на децата и карактерот на болеста) еден бол-
ничар односно детска гледачка на 4—8 болеснички 
посте ли; 

— заразни болести, еден болничар на 10—15 бо-
леснички посте ли; 

— за душевни болести, еден болничар на 10—15 
болеснички посте ли; 

— во стационари (болничии одделенија) за при-
фаќање на болни при домовите за народно здравје 
односно здравствените станици, еден болничар од-
носно детска • гледачка на 10—»-15 болеснички по-
сте ли. 

2. Овој број на стручниот персонал во болнич-
ките установи се односи за сите лекари од општа 
пракса и лекари на специјализација без оглед од 
каде се плаќаат. Со бројот на лекари добиен по овие 
норми треба да се покријат сите медицински единици 
во болничките установи. 

3. Во здравствените стационирани установи и 
клиники при Медицинскиот факултет од бројот на 
лекарите, пресметани во однос на капацитетот се 
изземаат само шефовите на установите односно 
клиниките и главните медицински сестри (медицин-
ски техничари). 

4. Во исклучителни случаеви, а по неопходна 
потреба може да се вршат измени од овие норми 
за по некои установи по претходно одобрение од 
Републичкиот совет за народно здравје. 

5. Болничките установи за да можат несметано 
да ја ускладат организацијата на работата и извр-
шат правилен и рационален распоред на стручниот 
персонал, предните норми за стручниот персонал ќ ј 
се применуваат од 1 јануари 1958 година. 

Ова Упатство влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Бр. 57/1 
8 јануари 1958 год. 

Скопје 

Претседател 
на Советот за народно здравје 

на НРМ, 
Вера Ацева, е. р. 

43. 
На основа точка б од Општото напатствие за 

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

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ 
КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК ОД КИНОТЕХНИЧКАТА СТРУКА 

I. 
Кандидатите од кинотехничхата струка, кои се 

здобиле со стручна спрема со практична работа во 
претпријатието, ќе полагаат стручен испит за звање 
квалификуван и висококвалификуван работник по 
оваа Програма. 

II. 
Согласно член 11 и 19 од Правилникот за по-

лагање испит за квалификувани и висококвалифи-
к ува ни работници, кои се здобиле со стручна спре-
ма по пат на приучување („Службен весник на 
НРМ", бр. 13/56 год.), кандидатот прво полага прак-
тичен дел на испитот, а по положениот практичен 
дел полага теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од стручен 
теоретски дел ш општообразовниот теоретски дел. 

Практичниот дел на испитот и стручниот тео-
ретски дел се полага по оваа Програма, а општообра-
зовниот теоретски дел на испитот се полага по од-
делно пропишаната програма („Службен весник на 
НРМ", бр. 18/55 год.). 

III. 
Занимања од кинотехничката струка, за кои ќе 

се полага испит по оваа програма, се следните: 
1) Киноапаратер, 
2) Филмски лаборант, 
3) Монтер на филмови 
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IV. 
КИНОТЕХНИЧКА СТРУКА 

Л) ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК 

I. Практичен дел 

Занимаше: Киноапаратер 
Примање на филмот, познавање на прописи за 

преглед на филмот и навремено рекламирање во 
случај на неисправност. Премотување и контрола 
на чистење на филмот и правилно лепење. 

Припрема на машина за проекција. 
Преглед и чистење на проекторот, испробување 

на моторите. Преглед на капи јата и чистење. Пре-
глед и чистење на лучната лампа. Чистење на об-
јективите. Проверка на аутиматите за пребацивање 
на тонот и сликата. Центрирање • и проверка квад-
ратот на сликата на платното. Испробување на 
адаптерот и неговите амортизери. Одредување на 
јачината и бојата на тонот. Проверување на звуч-
ниците. 

Треба да знае да ја испроба мрежата и изврши 
мерење. Да знае со каков напон работи. Каква уло-
га игра напонот на мрежата и фреквенцијата. За 
јасноќа на сликата и тонот. 

Секој кандидат треба практично да знае да ги 
отклони сите кварови на проекторот, во колку при 
прегледот се покаже некој дефект. 

Треба да знае поедини карактеристични делови 
на проекторот, какви функции имаат и при нивна 
неправилна работа, каков одраз ќе има на сликата 
и тонот. 

Да знае правилно да го шнира материјалот и 
каква капија се употребува за каков филм (со филп 
или без филц). Да знае да ги отклонува основните 
кварови кај појача лата и предио јача лата ([промени 
на електронки и електролити). 

На време да го подмачкува проекторот. 
Да знае стручно гасење на пожарот и поправка 

на противпожарните уреди, како и кога какви уре-
ди се користат за гасење на пожар. 

Занимање: Филмски лаборант 
Припреми на развиј ачки купки и на фиксири. 

Самостојно ракување со машини за развивање на 
негативи и позитиви. Прегледување на филмски ма 
теријал од механичко оштетување. Водење на проби 
за развивање, слагање на снимените траки, на осно-
ва на проба. Развивање на негативите на слики, по-
зитиви, дуба-по»зитиви, дуба-негативи и тон нега-
тив^ спојуваше на филмот во ходот на машината. 
Преглед на филмот (леадер на филмот). Регулирање 
најпотребна количина на топлиот воздух за сушење 
на филмот. Мерење на развиените филмови. Пре-
глед на негативите и позитивите од разни оштету-
вања. Стартовање на слики и тонот. Кербовање на 
негативу копирање на експонажа, станцовање на 
талонот за копирка. Контрола на кербинга и тало-
нот. Ракување со копирка, улагање на слики и то-
нот на кошарка. 

Копирање на позитив слики и тонот, дубал по-
зитив и дубал негатив со комбинирање и .одвоени 
негативи на слики и тонот. Копирање на коректури 
при црвено светло и во темнина. Чистење на нега-
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тивите. Снимање на насловни шпици, наслов:! и 
поднаслови со и без претапање. Изработеа на обие-
ни бленди. Мерење на зацрнета помеѓу бзнзитоме-
тар. 

Занимање: Монтер на филмови 
Преглед на филмскиот материјал од механичко 

оштетување. Мерење на развиените филмови. Во-
дење на блицеви и сувишни сцени по скриптон и 
регистрација на кадровите. Преглед на негативи и 
позитиви и разни оштетувања. Стартовање на сли-
ки и тон. Чистење на негативи. Монтирање на не-
гативи и на негативите на слики и тонот. Старто-
вање на поднаслови. 

И. Теоретски дел 

Занимање: Киноапаратер 

Стручни предмети 
1) Технологија и познавање на материјалот 
Познавање на материјалот: челик, алуминиум, 

бронза, бакар, калај, олово и др. 
Ол каков материјал се прават запчаници, мал-

тешкиот крст, осовините, лежиштата и транспорт-
ните запчаници. 

Подмазување: познавање на уља и нивната при-
мена. Познавање на средства за чистење на машини 
и апарати. 

Помошни механизми: механизми за премотува-
ње на траки, лепење на 4граки и др. 

2) Принцип и начин на кој делува еден 
кинопроектор 

« 

Глава (проекциони механизам) запчаници, мал-
тешки крст, бленда. 

Адаптер: неговите делови и функција. 
Бубњеви: зошто служат. 
Лучна лампа. 
Објективи. 
Исправувач на струја. 
Уред за ладење и подмазување. 
Појачало и предпојачало. 
Погонски мотор. 
Проекционо платно. 

3) Оптика 

Извори на светлина. Рефлексија. Равни огле-
дала. Сверни огледала. Поем на сочиво. Дејство на 
зракови низ сочиво: Топлотно дејство на зраковитѕ. 

Оптички справи за проекцирање и осветлување 
на филмот. 

Проекциона оптика. 
Пресметување на жижни (светлосни) далечини 

на објективите и големина на проекционата слика. 
Одредување на жижна (светлосна) далечина на 

објективот со помошна таблица. 
Кондензаторски сочива и кондензатори. 
Огледала за лучни лампи — фокус и врсти на 

огледалата. 
Јачина на "осветлување на филмот. 
Одредување на јачина на светлоста со помош 

на луксометар, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 
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Светлосни извори кај проекционите апарати: 
— пламени или лучни лампи 
— врсти на струја за лучните лампи 
— пламени лук-кратер 
— материјал угаљ (високо интензивни и црни 

угаљ). 
— ставање и складување на угаљ 
— димензии на угаљ и оптеретување 
— шема на лучна лампа 
— електрични лук во магнетно поле 
— регулирање на лучни лампи 
— проекциони сијалици, нивната светлост и 

траење 
— топлотно дејство, справа за осветлување про-

екционо дејство на светлоста на филмот). 

4) Тонска техника и тон 

Врсти на запис (светлосни, магнетни и меха-
нички). Преправка на звучна енергија во електрич-
на и обратно. 

Електрични треперења. 
Тон лампа. 
Фотоќелија. 
Адаптер. 
Предпојачало. 
Појачало. 
Звучник. 
Електрични цеви (лампи). 
Акустика. 

5) Филм 

Материјали на филмот: целулоид, емулзија и 
нежниот хемиски состав, краток опис и фабрикација. 

Врсти на филмови: нормален, узан, малечок и 
други врсти. 

Норми на филмот: димензија на филмот, пер-
форација, негатив и позитив, формати на фазните 
слики. 

Брзина на движењето на филмот: фазни слики 
во секунди, метар, сек., табела на брзини, мерење 
на должината на филмот. 

Тежина и должина на филмови: тежина на 
филмски свитки, должина на филмски свитки. 

Калемови: фиксни калемови, димензии на ка-
лемови (табели) раздвој ни калемови, премотач на 
филмови. 

Оштетување на филмот: собирање и збрчкува -
рве, температура на палеле, лепење и дотерување 
на филмови, правилно премерување на филмот, ле-
пак (рецепт). 

Филмови во боја: проекција на колор филмови. 
Чување на филмов: филмски ормани (сандуци), 

камфор, поступок со филмови. 

6) Електротехника 

Основни појмови за магнетизам, електромагне-
тизам, магнето поле, индукција, самоиндукција, 
капацитет. 

Видови на електрична струја: (наизменична и 
едносмерна). 

Извори на електрична струја. 
Галвански елементи батерија, акумулатор, ди-

намо машина., генератор за наизменична струја. 

Едносмерна струја примена и особини. 
Што е напон, сгруја и снага- Инструменти за 

мерење и единица за мерка. 
Што е отпор (Омов закон). 
Што е фреквенција. 
Трансформатори. 
Трансформирање — преправање на електрична 

енергија. 
Исправувачи со електронки и суви. 
Унформери. 
Вибратори. 

7) Хигиено-техничка заштита при работа 

Прописи за хигиено-техничката заштита при 
работата. 

Уредување на погонот (дворот, работните про-
стории, подови, ѕидови, тавани, прозори, врати, ска-
ли, ходници, подруми ит.н,). 

Хигиена на работа: чистоќа, осветление, темпе-
ратура, влажност на воздухот, вентилација ит.н. 

Заштита на телото при работа: заштитни сред-
ства за очи, уши, органи за дишење, раце, нозе, гла-
ва ит.н. Работни алишта и обувки, гардероба, нуж-
ници, умива лници, бањи, вода за пиење и ел. 

Техничка Зс1штита. Сигурно движење при ра-
ботата, осигурување против пожар и експлозии. За-
штита од електрична струја. 

4 Кандидатот посебно ќе треба да ги знае про-
писите и заштитните мерки кои доаѓаат во примена 
на работа, во ова занимање. 

Занимање1 Филмски лаборант и монтер 
на филмови 

Стручни предмети 

1) Основи на хемија 
(само за филмски лаборанти) 

Органска и неорганска хемија. Атоми и моле-
кули. Елементи. Споеви, формули, Анализа и син-
теза. Растворливост, асоцијација и дисоцијација. 
Киселини и .дужини. Неутрализација, соли, индика-
тори, оксидација, редукција. Метали и неметали. 
Органски споеви алифатски и циклични. Фотохе-
микалија. 

2) Основи на физика 
(само за филмски лаборанти) 

Калорика: температура и мерење, ширење на 
топлината. Агрегатна состојба. Влажност на возду-
хот и мерење. 

Електрика: напетост, јачина и снага на елек-
трична струја. Видови на електрична струја и из-
вори. Опасност од електрична струја. 

Оптика: Природни светла. Извори, јачина и из-
вори на светлоста. Рефлексија на светлоста. Врсти 
на огледала. Ломење на светло (кршење). Топлотна 
рефлексија. Сочиво и врсти сочива. Уголемител. 
Дисперзија на светло. Оптички филтри. Фотоеле-
мент. 
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3) Процес на снимање и обработка на филмови 

(за филмски лаборанти и монтери на филмови) 
Врсти на снимана: немо, тонско, црно-бело, и 

колор, оптичко и механичко. 
Снимање на звук, разни системи. Монтажа, си-

хронизација, махсинохронизација. 
Изработка на први тонски копија. Проекција. 

Систем на широко платно: Видесцреен, Цинерама, 
Вистависион, ТОД, АО, Цинемасцопе и останати 
Сцопе-системи. 

Тродимензионален филм. Системи на колор. 

4) Познавање на материјалот 

(за филмски лаборанти и монтери на филмови) 
Технички податоци за филмски материјал: Ши-

рина на филмска врпца, фоти на перфорација. За-
паливост на филмска трака. 

Лепење: врсти и средства за лепење. 
Подлога: состав на запаливи и незапаливи под-

логи. Разлика во цврстина и издржливост. Пред-
ност на едната и другата подлога. 

Принцип на емулзија. Дебелина на наноси. Ре-
зање и перфорирање. 

Емулзија: состав на емулзија. Спектална осет-
ливост. Системи на осетливост. Антихалослој и за-
штитни слој. 

Фотометрија: фотографски учинак, клинови и 
осетливост на клинови. 

Густина на зацрнење. Кривуља на зацрнење., 
Главни карактеристики на филмски матери-

јали: општа осетливост, сензибинизација, градација, 
склоност на мрежа, зрнатост. Одредување на опти-
мално време за развивање. ^ 

5) Машини, инструменти, помошни уреѓаи 
и прибор 

(за филмски лаборанти и монтери на филмови) 
Машини за развивање, опис, основни конструк-

ции на машини и функционалност. Погон, нереди, 
брзина, пресметување на капацитетот. 

Циркулациони уреѓаи за развивач. Уреѓаи за 
регенерација, филтрирање и темперовање на раз-
вивач. Циркулациони уреѓаи за зрак, филтрирање 
и температура на воздух. Усисувачки уреѓаи за 
отклонување на Бодени каплици. 

Копирка: опис на поедини типови, начин на 
работата, капацитет на копирката и намена на по-
едини делови, намена на „У" додаток. Одржување 
на копирката. 

Најосетливите места на кошарката. Талон ма-
шина. Апарат за експонажа. Машина за чистење. 
ЗАБЕЛЕШКА: Монтери само основно а детално 
само за стол за синхронизација и работа, бројач, 
премотување и сиот прибор. 

6) Технологија и обработка на филмската врпца 

Осамо за филмски лаборанти) 
Основна обработка на филмската врпца: разви-

вање, фиксирање, меѓуперење, испирање, отврду-
вање, сушење, ослабување и тоновање. Состав на 
развија чот и задаток на поедини состојци. Врсти 

развиј ачи по приеми, брзина на развивање, работа 
на зрно и градација. Вода тврда и мека. Неорганск I 
и органска примеса. Чистење на вода механичко и 
хемиско. ! 

Припрема на развијан, чување на регенерација 
искористување на развиј ачот. 

Темдерагурана развијачи и нејзиниот уплив на 
развивање. Циркулација на развијани. Одредување 
должина на време на развивање на основа на проба 
И на основа на госме. Врсти фиксири по состав и 
работа. Припрема на фиксири. Искористување на 
фиксири. Начин на водење и средба од физеири. 
Потребно време за фиксирање и важност на испи-
рање по фиксирање. 

Прекидачи и употреба на истите. 
Грешки: оштетување при обработка, каракте-

ристики на оштетување и отклонување на после-
дици. Перење, полирање и матирање. 

7) Хигиено-техничка заштита при работата 

(за филмски лаборанти и монтери на филмови) 
Хигиена на трудот. Уредување на работните 

простории од хигиенска гледна точка. 
Услови во работните простории: проветрување, 

греење, влага, влажност на воздухот, осветление, 
бука и ел. Уреѓаи за подобрување на работните 
услови. 

Делување на светло <и> боја од околината за очи. 
Укажување прва помош при несреќни случаи. 

Вештачко дишење. 
Штетно делување на материјали и хемикалии 

при обработка на, филмот. 
Хигиенски уреѓаи на помошните простории. 
Техничка заштита. Општо за сигурност при ра-

ботата и мерки. 
Опасни места на машините за развивање, ко-

пирање и др. 
Опасност од електрична струја. Опасност од по-

жар и експлозија. Ракување со ватрогасних спра-
ви. 

Б) ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИ-
ФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ 

I. Практичен дел: 

Занимање: Киноапаратер 
Проекција на сите видови проактори, како нл 

постари гака и на понови, синемаокоп и ел. Промена 
на проектор©!' за нормална, широка и синамаскоп 
проекција 

Подесување на новомонтираната лучница или 
оптика. 

Мерење на интензитетот на осветлување на 
платното и подесување на исправно осветлување. 

Измена на дотрај аните делови, како и годишњи 
преглед односно ремонт на апаратурите. 

Поправка на основните грешки во пој ана лата и 
звучниците. 

Систематско барање на грешките. Поправка на 
сите грешки во електричните инсталации или уре-
ѓаи. 

Монтажа на сите видови на проектори со тонска 
уреѓаи на основа на нацрти и шеми. 
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Ракување со сите видови на а пара ту ри и сред-
ства за гасење на пожари! и одржување на нив. От-
клонување на сите видови на грешки кај проекци-
јата на сликата и тонот. 

Занимање: Филмски лаборант 
Читање од пробни светла од негативи за сите 

филмови. Припреми за копирање на филмови со 
поднаслови. 

Одредување на услови за развивање на негатив 
слики, визуелно и со мерење. 

Корегирање на светло на сите тонски копија. 
Одредување на услови за копирање и разви-

вање на дубл позитив и дубл негатив, Тетонски ко-
пија на основа на проба и на основа на клинови. 

Изработување на дупли експонажи и сложени 
трикови на копирки. Снимање на шпици и трикови. 
Снимање маски. Изработка на претапање и бритни 
бленди. Изведување на хемиски коректура на не-
гатив слики и тон. Изведување на хемиски трикови. 
Техничка контрола на сите лабораториски произ-
води. 

И. Теоретски дел 

Стручни предмети 

Занимање: Киноапаратер 

I. Физика 
Механика: Мирување и гибање. Закон на ис-

трајноста. Сила ш мерење на силата. Маса, работа и 
енергија. Видови на гибањето. Слободно паѓање и 
вертикален хитец. Составување и раставу вање на 
гибањето. Хоризонтален коси хитец. Тежиште и 
равнотежа. Центрифугална и центрипетална сила. 
Централно гибање. Клатно. Пренос на силата. По-
луга, вага косина, коло на вретеного и навои. Злат-
нога правило на механиката. 

Калорика: Топлина и температура. Промена на 
волуменот. Специфичната топлина, топлински ка-
пацитет. Калорија. Промена на агрегатите по-
ложен. Топлина на топењето и топлина на испару-
вањето. Механички еквивалент на топлината. Ши-
рење на топлината. Извори на топлината. Согору-
вање. 

Акустика: Постанок на звукот. Ширење и бр-
зина на звукот. Јачината на звукот. Изворите на 
звукот. Боја на тонот и висина. Шум — глас. Одби-
вање на екот и апоорција на звукот. Резонација. 
Акустичном на просториите. Уво и слушање. Ре-
продукција на звукот. 

2. Енциклопедија на кинематографија 

Развиток на панарамските проекциони системи. 
Широка слика (вандскрим), Цинерама, Синемаскоп, 
Виставизион, Суперскоп, ТОД, АО, Синемаскоп 55. 

Оптичките принципи на нормална и комприми-
рана слика. Ацоморфати. Тродимензиоиална слика: 
анагЈгифи пол ариз а циони филтри, просторна слика 
со помош на растар. Оптичка замена на сликачка 
(јнехау). Понови системи за' регистрација на звукот, 
оптички и магнетски. 

Стереофоничен звук. 

Принципи на црно-белата фотографија и ко-
лор- фотографу а. 

Познавање на принципите за снимање на фил-
мот. 

Принципите на акустиката: интензитет на зву-
кот, бојата, одјекот, интерфоризација на средствата 
за контрола на акустиката. 

3. Кинематографска проекција 

Конструкција на модерните прсектори за нор-
мална и ненормална проекција. Сврзани проектори 
за трсдимензионална проекција. Детално познавање 
на механизмот за транспортот на филмот, главата 
на проекторот и уреѓаите за уљење на проектните. 
Ладење на модерните проектори, компресор и фил-
трирање на воздухот. Водоводните уреѓаи. Специ-
јални запчаници. 

Високо интензитетна лучница. Жаруља (сија-
лица) со извиена пара. Хенов жаруља. Ротирајќи 
јаг ле™. Исправувани на големи интензитет^. 

Проектор на колор филмови. Разни видови на 
скоп објективи и нивното подесување. Пресмету-
вање и големина на сликата. Променливо прозорче 
за разни формати. Повлаци за проекција на троди-
мензионална слика. Испитување на квалитетот на 
сликата со помош на тес филмови. 

Модерни тонски уреѓаи на проекторите. Испи-
тување на исправноста со помош на франзентни 
врпци. Уострување на оптиката. Магнетски уреѓаи 
на проекторот: Магнетска глава со I и повеќе ка-
нали. Предугојачала и главно појачало за една и по-
веќе канални репродукции. 

Стереофоничен запис на звукот, оптички и маг-
нетски. Детален опис на сите појачала, контрола и 
коректура на истите, разместување на звучниците 
во кино салата. Видови на проекциони платна за 
обични и панорамски филм. Пропустливост на зву-
кот. Рамката на платното, заслон, мотори и уреѓаи 
за регулација на големината на платното. 

Корекција на нашиот на проекторот: проекци-
она сала: големина, број на седишта, нагиб на ду-
шемето поради добра видливост. Сигурносни уреѓаи, 
сигнални уреѓаи, контрола на звукот во салата. 
Уреган за вентилација и климатизација во салата. 

Акустичните прилики во проекционата сала. 
Пресметување на одјекот. Растаделба на апсорпци 
оните плочи во салата. Корекција на звучните жа-
ришта, интерференцијата и екот. Димензиите и нор-
мите за нормалниот и панорамскиот филм. 

4. Организација на претпријатието и хигиено-
техничката заштита при работата 

Организација на претпријатието во врска со 
предметот на работата. Техничко одделение: кон-
структивно биро, нормирна лабораторија и ел. Ко-
мерцијално одделение: набавување, продавање, фак 
турирање и транспортирање. 

Книговодство и сметководство: материјално, по-
гонско, робно, финансиска калкулација, благајна 
ит.н. 
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Општо одделение: правна служба, персонална, 
помошни работи и сл. 

Погон: погонско одделение, работилница и сл. 
Магацин: суровина, пом. материјал, полу произ-

вод, готов производ, работа со магацин, магацински 
евиденција ит.н. 

Прописи за хигиено-техничката заштита при 
работата. 

Уредување на погонот. Хигиена на работа. Тех-
ничка заштита. Осигурување од пожар и експлозии, 
заштита од електрична струја. 

Кандидатот посебно ќе треба да ги знае про-
писите и заштитните мерки кои доаѓаат во примена 
на работа во ова занимање. 

Занимање: Филмски лаборант 

Стручни предмети 

1. Основи на хемија 
Фотохемија: Основни проблеми на оксидација и 

редукција. Фотохемиски ефекти. Хемизам на раз-
вивање, усталување и утврдување. Зависност ПХ и 
алкохолни халогени ди при процесот на развива-
њето. Хемиски принципи на ослабување и поја-
чување. Процес на тонирање. Електрохемија. По-
тенциометрија. Ефекти од дисоцијација. Електро-
лиза. 

2. Основи на физика 

Електрика. Омов закон, отпорници, индукција, 
трансформатор, стабилизатор на напонот, електро-
мотор, исправувач, жаруља (сијалица) и акуму-
латор. 

Оптика: апсолутно црно тело и-закони на зра-
чење. 

Сензитометрија: конструкција на кривуља за 
сите врсти на филмски материјали. 

3. Познавање на материјалот и уреѓаи 

Познавање на сите карактеристики на филм-
скиот материјал: негатив слика, негатив тон, пози-
тив, дубл позитив, дубл негатив. Главни карактери-
стики на специјални филмски материјали: инфра 
црвени материјал, колор негатив и колор позитив. 
Филмови за проектни поступок (јреверзал). Зрнатост 
и способност на раздвојување на поедини матери-
јали. 

Принцип на работа на камера за снимање на 
филм. Брзина на ходот на камерата. Репортерска 
камера. Принцип на работа на камера за снимање 
на тон со светлосни и магнетски записи. Основна 
конструкција на монтажниот столб. 

4. Технологија и обработка на филмската трака 

Врсти на контрола на развивачи и развивање. 
Хемиска, ПХ и сензитометриска контрола. Сензи-
тометар и сензитометрија. Кривуља за зацрнење, 
како се добива и што таа покажува. Гама време и 

гама температура. Дензитометри и употреба на ис-
тите. Врсти на мрени и нивното отклонување. Вред-
ности со кои се работи: интензитет на светло, капа-
цитет — транспоренција на зацрнење, експозиција 
ИТ, примена на Лухметар во контрола на когжрка. 
Оценка на обработениот материјал: целокупни впе-
чаток на слика, тоналитет, карактер на слики, 
уедначеност на тон копии, штимунзи. 

Принцип на обработката на колор филмови не-
гатив и позитив. Начини на дублирање на колор 
слики. Латензификација на слики. 

5. Хигиено-техничката заштита при работата 

Организација на претпријатието во . врска со 
предметот на работата. Техничко одделение, комер-
цијално одделение, книговодство и сметководство, 
општо одделение, магацини. 

Хигиена на работа. Техничка заштита. Позна-
вање на оние прописи за општо осигурителни мерки 
и правилникот за хигиено-техничката заштита при 
работа и при техничка обработка и изработка на 
филмови. 

Осигурување од пожар и експлозии и заштита 
од електрична струја. 

V. 
Оваа Програма ќе се применува од денот н г 

објавувањето во „Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија". 

Број 291 Секретар за трудот 
7 февруари 1958 година . на Извршниот совет. 

Скопје Мице Димевски, е. р. 

СОДРЖИНА 
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39. Правилник за полагање стручен испит за 
квалификуван и висококвалификуван ра-
ботник — — — — — — — — — — 113 

40. Правилник за постапката за отстранување 
на мрши од пцоисани животни и за на-
чинот на ^вршењето стрводерека 'служба 119 

41. Упатство за начинот на збирање на мел-
нички уем и манипулација со одвишоците, 
како и за начинот на водење на книга за 
евиденција на собраниот и предаден уем 121 

42. Упатство за бројот на стручниот персонал 
со оглед на капацитетот на болниците — 122 

43. Програма за полагање на стручен испит за 
звање квалификуван и висококвалифику-
ван работник од кинотехничка.та струка 123 

Издавач: „Службен весник на Народна Република Македонија" — новинско-издавачко претпријатие — 
Скопје, ул. „29 ноември". Одговорен уредник П. Јаневски. Пот. фах 51. Тел. 19-86. Чековна сметка 

при Народната банка — Скопје, бр. 802-Т-698. Печатница „Гоце Делчев" II (1079) — Скопје. 


