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23. 
На основа точка 6 од Упатството за испитите 

за здобивање со степен на стручно образование на 
работниците на практична работа во стопанска 
организација („Службен лист на ФНРЈ" бр 10/61) 
и чл. 10 од Правилникот за полагање испити за 
здобивање со степени на стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична ра-
бота во стопанска организација („Службен весник 
на НРМ" бр. 29/61.) и предлогот на Стопанската 
комора на СРМ, Републичкиот секретаријат за 
труд донесува 

П Р О Г Р А М А 
ОД ОШПТООБРАЗОВНИТЕ ПРЕДМЕТИ ЗА ПО-
ЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТЕПЕН 
НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ СО ПРАКТИЧНА 

РАБОТА ВО СТОПАНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА 

I 
Според оваа испитна програма ќе полагаат 

испит за здобивање со степени на стручно образо-
вание на квалификуван и висококвалификуван 
работник, работниците од сите струки и зани-
мања (занаети) што се оспособени со практична 
работа во стопанска организација, установа или 
индивидуален занаетчиски работодавател. 

П 
Испитната програма ги опфаќа следните оп-

штообразовни предмети: македонски јазик, мате-
матика, општествено уредување и стопански си-
стем на СФРЈ, работно законодавство и еконо-
мика и организација на претпријатието. 

III 
А. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА 

КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 
I. Македонски јазик 

Читање и анализа на четина: 
Читање статии од дневен печат и извадоци 

од учебници и од стручна литература, со поука 
како да се читаат. 

Обработка на четива од народното творештво: 
приказни, епски и лирски народни песни, читање 
на поголем број народни умотворби без детална об-
работка. 

Обработка на четива од уметничка проза: рас-
кази, одломки од поголеми прозни творби и од 
драми, обработка на уметничка поезија. 

Читањето треба да е течно, изговорот јасен, 
правилно да се акцентираат зборовите. Канди-
датот треба да покаже смисла за правилна инто-
нација на реченицата и да го сфаќа прочитано^: 
да знае дали е текстот уметнички или новинарски, 
односно научен, да го погоди литературниот род 
на кој му припаѓа; да знае да го репродуцира, 
да ја согледа главната мисла или проблем; ло-
гично да ги поврзува битните елементи; правилно 
да изведе заклучоци и аргументации. 
Лектира: 

Антологии ата на повоената македонска по-
езија од Димитар Митрев 

Антол оги јата на повоената македонска проза 
од Горѓи Старделов 

Бели Мугри од Коста Рацин. 
Николетина Бурсаќ од Бранко Чопиб 
Слугата Јернеј и неговото право од Иван 

Цанкар 
Челкаш од Максим Горки 
Јазовец пред судот од Петар Кочиќ 
На испитот кандидатот треба да покаже дека 

ги прочитал предвидениве книги, да знае да ги 
прераскаже и да ги анализира. Освен тоа кан-
дидатот треба да знае најосновни податоци за 
авторите: кога живееле, на чија национална ли-
тература и припаѓаат и некои други најосновни 
податоци, широко познати нивни дела и ел. 

Основни книжевно теоретски поими: 
Кандидатите треба да разликуваат што е 

вест, што новински извештај, коментар, рецензија 
за книги, филмска и театарска претстава, да пра-
ват разлика меѓу научна и уметничка проза. 

Да разликуваат што е проза, поезија и драма. 
Во литературните дела да ја согледуваат ос-

новната мисла, темата, идејата, фабулата и ли-
ковите, да имаат општ поим за композицијата 
и стилот, да ги согледуваат психолошките места, 
описите и дијалозите, да имаат општ поим за 
одразот на стварноста во литературните дела. 
Говорна култура: 

Кандидатот на испитот се проверува преку 
прераскажување и анализата на текстот што 
го чита, односно книгите од лектирата и врз ос-
нова на анализата што ја врши усмено. Освен 
тоа говорната култура се проверува и преку не-
говото излагање со тема на некоја актуелност, со 
задавање задача да раскаже некоја своја пре-
живелица, односно да изнесе став за некој про-
блем, за кој се претпоставува дека има одредено 
мислење. Усменото излагање треба да е такво 
што да претставува една определена целина, а 
при тоа кандидатот треба да покаже чувство за 
целината, јасност на кажувањето, соодветно бо-
гатство на јазичен фонд и да говори на литера-
турен јазик. 

Писмени состави: 
На испитот кандидатот треба да направи пи-

смен состав што ќе претставува одредена, целина: 
писмено да раскаже еден * текст и да направи 
анализа на темата, стилот и ликовите во чети-
вото; да раскаже некоја своја преживелица; да 
направи состав за актуелност од општествениот 
или стопанскиот живот, за некој настан и ел. 
Од писмениот состав да се види дека кандидатот 
го познава литературниот јазик, дека има смисла 
за ред на излагањето, да покаже смисла за ло-
гично, концизно искажување, да покаже дека 
располага со побогат јазичен фонд, реченицата 
да му е правилна, а стилот сообразен со темата. 
Поуки за јазикот: 

Јазикот како средство за разбирање меѓу 
луѓето. Словенската јазична заедница и јазиците 
во Југославија. Поим за дијалектите. Народниот 
и литературниот јазик. Краток преглед на ис-
торијата на македонскиот јазик. 
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Поим за реченицата (реченицата како за-
вршен и полн исказ). Трите основни односи кон 
стварноста: констатација, прашање и емотивно-
афективен однос. Простата реченица. Прошире-
ната реченица и поим за службата на додато-
ците, посебно за објектот. 

Глас и буква. Самогласките и согласите. 
Слог. Акцентот во македонскиот литературен ја-
зик. Звучни и незвучни согласка Едначење по 
звучност. Звучните согласки на крајот од зборот. 

Поим за видовите зборови. 
Поим за именките. Родот и бројот ка ј имен-

ките. Службата на именките во реченицата. Чле-
нот ка ј именките. Правописни правила во врска 
со именките. 

Предлозите како израз на односот меѓу пред-
мети и лица. 

Поим за глаголите. Поделба на глаголите по 
траење. Поделба на глаголите во врска со објек-
тот. Глаголските форми (поим за говорно лице, 
поим за време и начин, помошните глаголи, ос-
новните времиња и начини). Глаголските групи. 
Правопис на глаголските форми. 

Поим за придавките. Односот на придавките 
со именките во врска со родот, бројот и членот. 
Степенување на придавките. Правописни пра-
вила во врска со придавките. 

Прилозите како дополнување на глаголите за 
време, место, начин, причина ити. (службата на 
прилозите во реченицата). 

Поим на заменките. Општо за личните и при-
давските заменки. Службата на заменките во 
реченицата: субјект, директен и индиректен об-
јект. Правопис на заменските форми. 

Поим на броевите. Бројот и именката. Пра-
вопис на броевите. 

Сврзниците и нивното значење. 
Систематизирање на видовите зборови по нив-

ното значење и групирање според менливоста. 
Обработка на сложената реченица. Поим за 

зависност и независност. Интерпункција во сло-
жената реченица. 

Редот на зборовите во реченицата. 
Поим за директен и индиректен говор. 
Акцентските целини. Логичен акцент. 
Систематизирање на правописни^ правила: 

пишување на голема буква во различни случаи; 
пишување на негацијата Не; пишување на за-
менските енглитики; пишување^ на В или ВО; пи-
шување на согласете : ј, ќ, ѓ, л, љ, н, њ ; х, в. 
Интерпункција. 

Испитот по македонски јазик се полага пис-
мено и усно. 

2. Математика 

I. Аритметика и алгебра 
Декаден систем 
Природни броеви. Десетен позиционен систем 

на обележување (бројна и месна вредност на ци-
фрите) — читање и пишување на броевите. 

Обележување на броевите со римски цифри 
(пишување до Ц). 

М е р к и : 
За должина (милиметар-километар) — јард, 

инч, цол и морска миља) 
За Р и у (се обработуваат при пресметување 

на Р и V); 
За течност и тежина, и 
За време 
Децимални броеви: поим и пишување (како 

продолжение на декадниот систем). 
Сметковните операции со цели и децимални 

броеви: 

— собирање и вадење 
— множење 
— делење 
— скратено множење и делење со декадна 

единица. 
Поим за именувани и повеќеименувани бро-

еви и сметковните операции со Нив. 
Дропки и операции со нив. 
Поим за прости и сложени броеви — деливост 

на броевите, содржател и најмал заеднички со-
држател. 

Поим за дропка, видови, утгоредување, прет-
ворање на обични дропки во децимални и сме-
т а н и броеви. 

Операции со дропки и сметани броеви — со-
бирање, вадење, множење и делење. 

Пропорционални величини 
Односи и пропорции 
Право и обратно пропорционални величини 
Просто правило тројно 
Процентна сметка, и 
проста каматна сметка. 
Позитивни и негативни броеви. 
Предзнак и апсолутна вредност, споредување 

на овие броеви. 
Собирање и вадење на позитивни и негатив-

ни броеви. 
Општ број и алгебарски израз. 
Вредност на алгебарските изрази. 

II. Геометрија 
Основни геометриски поими. 
Геометарско тело, поврвнина, линија, точка. 
Основни односи и заемна положба на геоме-

триските елементи. 
Операции со отсечни (споредување на отсечни). 
У поредување на отсечни, собирање, множење, 

одземање и делење на отсечни на еднакви делови. 
Кружна линија и круг. 
Поим, елементи и заемна положба на права 

и круг, два круга. 
А г о л 
Поим и видови 
Мерење и аритметички операции (примери за 

оперирање со повеќе именувани броеви). 
Основни елементарни конструкции: 
— симетрала на отсечка 
— симетрала на агол 
— конструкција на агли од 60°, 30°, 15° — 

90° ити. 
— графичко оперирање со агли. 
Геометриски слики 
Триаголник: 
— поим, елементи, обележување и видови 
— однос меѓу аглите, агли и страни, и 
— впишан и опишан круг. 
Основни конструкции и поим за складност 
Четириаголник: 
— поим, елементи и видови: паралелограми и 

непаралелограми 
Многуа го лник: 
— поим и видови, основни конструкции на 

правилни многуаголници. 
Обем и Р на геометриски слики: 
— поим за Р и О 
— О и Р на четириаголник, триаголник, пра-

вилен многу аголник и круг 
Питагорино правило и неговата примена 
— поим и доказ. Некои поедноставни случаи 

на неговата примена 
Т е л а : призма, пирамида, цилиндер, конус и 

топка (основни поими и елементи) 
— Р и V призма, пирамида, цилиндер, 

купа и топка 
Испитот по предметот математика се полага 

усно со практична обработка па одредени испитни 
задачи. 
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3. Општествено уредување и стопански систем 
на СФРЈ 

а) Општествено уредување 
Создавање на Социјалистичка Југославија и 

нејзиниот развиток. Период 1941—1946 год.: Ка-
питулација на стара Југославија. Народната ре-
волуција и раководната улога на КПЈ. Народно 
ослободители!! одбори, АВНОЈ и одлуки донесени 
на 11 заседание. Уставотворна скупштина, доне-
сување на првиот Устав од 1946 год. 

Период 1946—1950 год.: национализација, кон-
фискација, аграрна реформа, централизирани др-
жавна управа. 

плрлид 1П50 до 1963 год.: децентрализација на 
управата, воведување на општественото управу-
вање БЈ сГ1 опанеХВ0-10, општините и општестве-
ните служби, воведување на расподелбата спрема 
трудот, Уставниот закон од 1953 год. и неговото 
значение. 

УСП*РВОТ сд (значение на Уставот за по-
натамошниот социјалистички развиток). 

Ј.Сг зин на гл1 ВНР1 градови, социјалистички ре-
публики и државни амблеми на Југословенската 
федерација. 

Основи на општествено-економскота уредува-
ње. Ослободување на трудот. Општествена сопст-
веност на средствата за производство. Самоупра-
вување на работните луѓе (права и должности). 
Расподелба спрема трудот. 

Општествено политички систем. 
Федеративно уредување на државата. Суве-

ренитет на работниот народ. Претставнички си-
стем на владеење. Уставноста и законитоста. Сло-
боди права и должности на човекот и граѓанинот 
(социјалистичка демократија). Положај и улога 
на "СКЈ И ССРНЈ. 

Општествено политички заедници. 
Општина. 
Права и должности на општината, статут на 

општината, избор на општинските одборници, 
нивните права и должности. Општинско собра-
ние: положба, надлежност, структура, општи прав-
ни акти. Политичко извршни органи и органи на 
управата. 

Околија. 
Права и должности на околината. Статут на 

околината. Околиско собрание: положба, надлеж-
ност, структура и органи. 

Социјалистичка република: 
Избор на републичките пратеници, нивните 

права и должности. Права и должности на репу-
бликата, републички устав. Републичко собрание: 
положба, надлежност, структура, донесување за-
кони и други општи правни акти. Промена на 
уставот. Политичко извршни органи и органи на 
републичката управа. 

Федерација: 
Права и должности на федерацијата. Сојуз-

ниот устав. Избор на сојузните пратеници, нив-
ните права и должности. Сојузна скупштина: по-
ложба, надлежност, структура, донесување зако-
ни и други општи правни акти, промена на уста-
вот. Органи на скупштината: Претседател и Пот-
претседател на Републиката, нивните права и 
должности, одговорноста и овластувања. Совет 
на Федерацијата. Сојузен извршен совет: него-
виот избор, состав, надлежност, одговорност и 
општи правни акти. Сојузна управа, нејзините 
органи, функција, одговорност, општи правни 
акти. 

Судови и јавно обвинителство. 
Уставен сз̂ д на Југославија, републички уста-

вен суд (избор, функција). Редовни, стопански и 
воени судови (надлежност). Изборни судови, ар-
битражи (надлежност). Јавно обвинителство (над-
лежност, вертикална функција). 

Народна одбрана и Југословенска армија. 
Народната одбрана: права и должности на 

одбраната, подготвување и организирање на од-
браната. Совет на Народната одбрана. Југосло-
венска армија. Врховен командант. 

б) Стопански систем на СФРЈ 
Поим за стопанство: општествено богатство, 

општествен производ, национален доход и него-
вата расподелба. 

Карактеристиките на стопанството во стара 
Југославија: странски капитал, заостанатост и 
економска зависност. 

Создавање на социјалистичка сопственост на 
СФРЈ (конфискација, национализација и др.). 

Форми на сопственоста. 
Управувањето на стопанството: администра-

тивен период по ослободувањето, период на ра-
ботничко управување со стопанството, органи на 
работничкото самоуправување. 

Планско управување со општественото стопан-
ство: видови на планови и нивното донесување. 
Потреба за донесување на планови и што тие 
содржат. 

Расподелба според трудот. 
Фондовите (буџетски, инвестициони и фон-

дови на стопански организации). 
Данок: поважните видови на данок. 
Буџет: основните карактеристики и донесу-

вање. 
Испитот по предметот општествено уредување 

и стопански систем се полага само усно. 

4. Работно законодавство 
Засновување на работниот однос 

Услови за засновување на работниот однос. 
Спогодба за засновување на работен однос 

(форма, содржина). 
Постојанен работен однос на неопределено и 

определено време. 
Работен однос на проба. 
Органи надлежни за прием на работници. 
Стапување на работа и распоредување на ра-

ботни места. 
Привремен работен однос. 
Работен однос со приватни работодатели. 

Работно време 
Редовно работно време. Ноќна работа. Пре-

кувремена работа. 
Права на работниците од работниот однос. 
Право на личен доход (правилник, основи и 

мерила за расподелба и др.). 
Право на социјално осигурување (здравстве-

но, инвалидско и пензиско осигурување). 
Право на одмори (дневен и неделен одмор, 

платен годишен одмор, одмор во денови на др-
жавни празници). 

Право на хигиено-техничка заштита. 
Право на посебна заштита на жени, младин-

ки и инвалиди. 
Право на надоместоци (во случај на притвор, 

истражен затвор, отслужување воениот рок итн.). 
Право на платено и неплатено отсуство. 
Право на обезбедено сместување, исхрана и 

превоз. 
Право за време на безработноста. 
Остварување на правата од работниот однос. 
Во стопанската организација (право на при-

говор и жалба), преку инспекцијата на трудот, 
остварување на правата пред судот (работни спо-
рови). 

Должности од работниот однос (запазување 
на работен ред и работна дисциплина, придржу-
вање кон прописите на хигиено-техничка за-
штита итн.). 

Одговорност на работниците 
Дисциплинска одговорност (работната дисци-

плина и дисциплинска одговорност, повреди на 
дисциплината, дисциплински казни, постапка и 
органи). 
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Материјална одговорност (материјална штета, 
материјална одговорност, надоместување на ште-
тата). 

Престанок на работниот однос 
По спогодба, врз основа на отказ, со истек на 

времето за кое е засниван работниот однос, по 
одлука на дисциплинскиот орган, поради само-
волно напуштање на работа, по сила на законот 
и поради ликвидација на стопанската организа-
ција. 

Стручно образование на работниците 
Здобивање со степен на стручно образование. 

Признавање на стручна спрема од стопанската 
организација. 

Работни книшки 
Целта на книшката, постапка и органи над-

лежни за издавање на книшката, чување на 
книшката, утврдување и внесување на работен 
стаж во истата. 

Хигиено-техничка заштита 
Целта, мерки, средства, правилници, должно-

стите на претпријатието и работниците кон про-
писите за заштита. Професионални оболувања. 

Служба за запослување на работниците: ос-
новни задатоци. 

Инспекција на трудот: основни задатоци, 
овластувања. 

Испитот од предметот работно законодавство 
се полага само усно. 

5. Економика и организација на претпријатието 
Основни поими за производството 

Нужноста на производството за одржување 
на човечкото општество; проста и проширена 
репродукција. 

Елементи на производството. 
Производните сили и продукционите односи. 
Основни поими за стопанството и стопански-

те дејности. 
Работна организација 

Видови на работни организации: производни, 
трговски, услужни, банките, осигурителните за-
води. Поим за претпријатие. Основање на прет-
пријатие: начин и постапка. Средствата на прет-
пријатието: основни и обртни средства. 

Управување со претпријатието: органи на 
управување и раководење со претпријатието и 
нивниот делокруг на работа. 

Престанок на работењето на претпријатието. 

Работење на претпријатието 
Принципи на работење на претпријатието: 

економичноста, продуктивноста и рентабилноста. 
Организација на претпријатието: погон, одделе-
ние и работно место. Капацитет на претприја-
тието: максимален работен и оптимален капа-
цитет. 

Планирање во претпријатието: видови и со-
држина на плановите. 

Трошоци и калкулација: поим и видови. 

Вкупен приход на претпријатието 
Елементи од кои се состои вкупниот приход 

на претпријатието: материјални трошоци, аморти-
зација, интересот на фондот на основните и обрт-
ните средства, данок на промет и др. 

Доход на претпријатието: поим и формирање 
на доходот; 

Чист приход на претпријатието: поим и него-
вата расподелба. 

Личен доход на работниците: начин на утвр-
дување и неговата расподелба. 

Фондови на претпријатието: видови, начин на 
нивното формирање и наменско трошење. 

Испитот по предметот економика и организа-
ција на претпријатието се полага само усно. 

Б. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН 
НА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 

1. Македонски јазик 
Читање и анализа на литературни текстови: 

Читање статии од дневниот печат и од лите-
ратурни списанија и читање на стручна литера-
тура и делови од учебници, со поука како да се 
чита. 

Обработка на народни умотворби: народни при-
казни (приказните како синтеза на искуството на 
нашите народи, во кои се оцртува општиот поглед 
на живот, општествените настани, моралот и ел.), 
епски народни песни, (героите на епските народни 
песни; становиштето на народниот пеач кон исто-
риските настани), лирски народни песни (разли-
ката меѓу епската и лирската народна поезија), 
особеностите на лирската народна песна. Местото 
на народните умотворби како лектира на совреме-
ниот читател. 

Обработка на четива од уметничка проза (рас-
кази, одломки од поголеми прозни творби и од-
ломки од драма) и од уметничка поезија. Основни 
својства на расказот (исечок од животот на лич-
носта и на општеството, што открива суштински 
проблеми на една појава); разликата меѓу народ-
ната приказна и расказот. Особеностите на лир-
ската поезија (непосредност и чувство); теми и мо-
тиви на лирската поезија. Разлики и врски меѓу 
народната и уметничката поезија. Општо за поет-
скиот израз (зборот во обичното и во преносното 
значење, сликовитост^ во опишувањето; ритамот 
и неговата улога). Формалната страна на лир-
ската песна (стих, рима и строфа). Карактеристика 
на романот (разликите и сличностите меѓу рома-
нот и расказот, сложеноста на тематиката и содр-
жината; голем број главни и епизодни ликови; 
општо за видовите романи). Општи одлики на дра-
мата (луѓе во дејство; судири). 

На испитот за читање треба да се одбере умет-
нички текст, кој дава можност врз него да се врши 
целосна анализа на содржината и на изразните 
средства. Напоредно со тоа кандидатот треба да 
прочита и еден небелетристички текст, кој се од-
бира според ист критериум како и при наставата 
на курсевите. 

Самото читање треба да е течно и кандидатот 
да покаже смисла за правилна интонација на ре-
ченицата. Исто така, кандидатот треба да покаже 
дека ја сфаќа и подлабоката смисла на прочита-
ното, со тоа што ќе ја изложи содржината на тек-
стот, логично ќе ги поврзува битните елементи и 
со тоа што треба да изведе правилни заклучоци, 
врз соодветна аргументација. 

Кандидатот треба да разликува што е вест, 
коментар, репортажа, рецензија за книга, театар-
ска или филмска претстава (општи поими), треба 
да ги знае особеностите на белетристичките родо-
ви што ги предвидува програмата а треба во крат-
ки црти да го изложи и предвиденото градиво 
(како на пример: карактеристика на героите на 
народните епски песни, становиштето на народ-
ниот пеач кон историските настани, разликите 
меѓу народната и уметничката лирика ити.). 
Лектира: 

Примери од македонската народна поезија и 
проза од Крум Тошев. 

Антологија на македонската повоена проза од 
Горѓи Старделов. 

Анта логи ја на македонската повоена поезија 
од Димитар Митрев. 

Македонска драма — избор од Јован Бошков-
ски. 

Проклета авлија од Иво Андриќ. 
Сердарот од Григор Прличев. 
Далеку е сонцето од Добрица Ќосиќ. 
На испитот кандидатот треба да покаже дека 

ги прочитал предвидените книги, да ја знае нив-
ната содржина и да знае да изврши анализа на 
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делата. Исто така, при испитувањето на прочи-
таните книги, кандидатот треба да знае и основни 
податоци за авторите на книгите. 
Увод во уметноста: 

Панорама: средствата на уметничкиот израз 
(отппуван збор и говор, глума и движење, тонови 
и бои). Уметноста и општеството. Познавателната 
вредност на уметноста. 

Ликовниот израз: индустриското обликување; 
архитектурата, скулптурата, сликарството. 

Музичкиот израз: музиката и другите умет-
ности, програмската и апсолутната музика, тонот 
и зборот, како треба да ја слушаме музиката. 

Театарска претстава: сценската реализација, 
глумата, сценографијата, режијата. 

Филмскиот израз: кадар, монтажа, план, ра-
курс, филмот и публиката. 

Синтетски час: односот на уметностите меѓу 
себе. 

На испитот кандидатот треба да покаже дека 
гледал и слушал уметнички дела и накратко да 
знае да изложи, но со согледување на суштината, 
во што е содржана вредноста на е!дно определено 
уметничко дело (театарска претстава, филм, му-
зичко дело или ликовно дело) во рамките на пои-
мите што ги предвидува програмата. Освен тоа 
кандидатот треба да покаже дека знае кои се 
изразните средства на поодделните уметности, да 
го каже значењето на уметноста, да знае основно 
за глумата и режијата, за монтажата итн. 
Говорна култура: 

Слободни разговори за животни проблеми на 
кандидатите, за општествени и политички настани. 

Прераскажување на четивата што се обрабо-
туваат по нацрт и прераскажување на прочита-
ј т е книги од лектирата, со анализа на темата, 
идејата, со разгледување на стилот и изразните 
особености и карактеристика на ликовите. 

Дискусија за определени проблеми (укажу-
вање на основните елементи на дискусијата: цел, 
поставување на проблемите, јасност и концизност 
на искажувањето на ставовите, штетноста од фра-
зирање, аргументирање на ставовите, почитување 
на туѓите ставови ити.). 

На испитот говорната култура на кандидатите 
се проверува преку прераскажувањето и анализата 
на зададеното четиво и на книгите од лектирата, 
а и преку излагањето на поимите за литературата 
и другите уметности. Покрај тоа, говорната кул-
тура на кандидатите се проверува преку нивното 
излагање со тема на некоја актуелност, на поли-
тички или историски настани или ако раскажат 
за некоја нивна преживеа лица. 
Писмени состави: 

Писмени вежби за примена на правописните 
правила, за правилно градење на реченицата и 
меѓусебно поправување на грешките на канди-
датите. 

Составување акти потребни во службата и во 
приватниот живот: молба, жалба, признаница, пис-
мен договор, записник за примање и предавање на 
материјали, пишување извештај за работа, попол-
нување на разновидни формулари. 

Писмени состави според планско набљудување, 
раскажување на преживелици и настани, писмени 
состави за актуелности и проблеми од општестве-
ниот и стопанскиот живот. 

Писмени состави за прочитаните книги, пре-
раскажување и анализа. 

Правење целосни состави врз основа на проу-
чување на поодделни материјали. 

Писмените состави на испитот треба да се на 
теми од некои актуелности и настани од опште-
ствениот и стопанскиот живот, кандидатите треба 
да прават состави за прочитати^ книги со пре-
раскажување и анализа, а треба да им се даде за-
дача од посебни материјали за определен проблем, 

да направат целосен состав. Освен тоа кандида-
тите треба да напишат и еден акт: молба, жалба, 
признаница или да состават договор, да напиша* 
краток извештај итн. 
Поуки за јазикот: 

Кандидатите за степен на образование високо-
квалификуван работник ќе полагаат испит од 
„Поуките за јазикот" по утврдената програма за 
квалификуван работник. 

Испитот по македонски јазик се полага пис-
мено и усно. 

2. Математика 
Аритметика и алгебра 

Преглед на сметковните операции со цели и 
децимални броеви. 

Дропки и операции со нив. 
Претворање на обични во децимални дрогата, 

случаи на крајни и бескрајни (периодични). 
Пропорционални величини. 
Односи и пропорции. 
Просто и сложено правило тројно. 
Процентна и проста каматна сметка. 
Позитивни и негативни броеви. 
Предзнак и апсолутна вредност. 
Споредување на позитивни и негативни броеви. 
Сметковни операции со позитивни и негативни 

броеви. 
Собирање и вадење како повторување и мно-

жење и делење. 
Општи броеви и алгебарски изрази. 
Практична потреба за воведување на општи 

броеви. 
Алгебарски изрази: мономи, биноми и поли-

номи. 
Собирање и вадење на мономи, биноми и по-

линоми. 
Степен — поим и множење и делење на сте-

пени со еднаква основа. 
Множење и делење на мономи; множење на 

оиноми и подино ми СО мономи; множење на бино-
ви и бином со полином. 

Квадрат на бином и квадрирање на посебни 
ороеви. 

Квадратен корен од посебни броеви. 
Трет степен и корен на посебни броеви (со по-

мош на таблици). 
Р а в е н к и : 
Поим за еднаквост, идентитет и равенка. 
Решавање на равенки од прв степен со една 

непозната. 
Систем равенки од прв степен со две непо-

знати. 
Ф у н к ц и и : 
Правоаголен координатен систем — определе-

ност на точка. 
Поим за функционална зависност и функција. 
Графикон на линеарна функција. 
Графичко решавање на равенки со една и две 

непознати. 
Графикон на квадратна функција (иследување 

на токот). 
Спедна вредност, аритметичка и геометриска 

средина. 
Делбена сметка. 
Проста делбена сметка и сложена делбена 

сметка. 
Сметка на смеши. 
Проста сметка на смеши. 
Сложена сметка на смеши. 
Индустриска и занаетчиска калкулација. 
Поим за калкулација. 
Структура на цената. 
Планска или претходна калкулација. 
Пресметковна или индустриска калкулација. 
Методи на индустриската и занаетчиската кал-

кулација (дивизиона калкулација и калкулација 
со помош на додатоци). 
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Геометрија: 
Утврдување на основните геометриски еле-

менти. 
Рамнина, права и точка. 
Агли и видови по заемна положба. 
Основни конструкции на: симетрали на отсеч-

ка, агол и конструкција и мерење на агли. 
Операции со агли. 
Геометриски слики: 
Триаголник: поим, елементи, обележување, ви-

дови, складност и конструкција (значајни точки со 
ортоцентар и тежиште). 

Четириаголник: поим, елементи и видови по 
паралелност на страните (конструкција на квадрат 
и правоаголник). 

Многуаголник (полигон): поим — правилни и 
неправилни (конструкција на правилни). 

Круг и неговите делови. 
Метрични односи ка ј геометриски слики. 
О и Р на четириаголник, триаголник (Херонов 

образец), многуаголник и круг и кружен прстен, 
Питагорина теорема: 
Доказ и примена ка ј квадрат, рамнокрак и 

рамностран триаголник. 
Геометриски тела: 
Поим, елементи, својства, Р и V па призма, 

пирамида, цилиндар, конус со изведување на фор-
мули, а топка без изведување на формули. 

Поим, елементи Р и V на просечна пирамида 
и конус со готови формули. 

Тригонометриски функции: 
Пот*м и дефиниција. 
Конструкција на агол по дадена тригономе-

триска функција,. 
Тригонометриска функција на агли од 60 , 30 

и 45°. 
Таблици за природната вредност на тригоно-

метриски функции (наоѓање на вредноста и об-
ратно). 

Примена на функциите за решавање на пра 
вилен триаголник. 

Примена на функциите за решавање на рам-
нокрак триаголник и правилен многуаголник. 

Испитот по предметот математика се полага 
практично со појаснување за извршените испит« 
ни задачи. 
3. Општествено уредување и стопански систем на 

СФРЈ 
а) Општествено уредување 
Теорија на државата (општи поими): потекло 

на државата, типови на држави и комунизмот како 
крајна цел на социјализмот, облици на современ 
ните држави. 

Предвоена Југославија (општи поими): созда-
вање на државата, општествено уредување, монар-
хофашистичка диктатура и уставен период, поли-
тички партии, револуционерната борба на К Ш . 
окупација и причините за капитулацијата. 

Создавање на Социјалистичка Југославија и 
нејзиниот општествен и политички развиток (основ-
ни поими). 

Создавање на новата држава, Народната рево-
луција и раководната улога на КПЈ. Создавање на 
народната власт: народно осл обод ителни одбори, 
АВНОЈ, Уставотворна скупштина и донесување на 
првиот Устав 1946 година. Период на општествено-
централистичко управување (1946—1950 год.): кон-
фискација, национализација, аграрна реформа, цен-
трализирана државна управа. 

Период на општезтвено-економска и политичка 
пт^обп-пба (1950—1963 год.): децентрализација на 
државната управа, воведување на општественото 
самоуправување во општините, стопанството и оп-
штествените служби, воведување на расподелбата 
според трудот, Уставниот закон од 1953 год. и не-
говото значение. Усовршување на социјалистичките 
општествени принципи и проблемот на постепеното 
одумирање на социјалистичката држава. Новиот 

Устав од 1963 година (значење на Уставот за на-
тамошниот социјалистички развиток). 

Назив, главни градови, социјалистички репуб-
лики и државни амблеми на југословенската феде-
рација 

Основи на општественс-економското уредување. 
Ослободување на трудот (укинување на наемниот 
труд и активната општествена функција на нашите 
работни луѓе: поим за капиталистичките произ-
водствени односи). 

Општествена сопственост на производните сред-
ства, ограничување на работа со лични средства, 
гарантирана лична своина на потрошувачите до-
бра, станбени згради и друго. 

Самоуправување на работните луѓе (права и 
должности во самоуправувањето). 

Социјалистичка расподелба на општествениот 
производ (меѓу општествената заедница и работ-
ната организација и расло делба помеѓу работните 
луѓе спрема трудот). 

Општествено-политички систем 
^ Федеративно уредување на државата (односот 

меѓу федерацијата и социјалистичките републики, 
суверенитет на републиките, државно единство) 

Претставнички систем на владеење: соедину-
вање на политичко претставништво и претстав-
ништвото на работните организации. 

Собрание: функција и положај на собранието, 
функција на политичко извршните органи и ор-
гани на управата, траење на мандатот, ротација 
и ограничување на реизборноста на пратениците, 
ограничена реизборност на определени државни 
функционери. 

Суверенитет на работниот народ (единство на 
власта, референдум, народна иницијатива и дру-
ги облици на непосредното вршење на власта). 

Општествено самоуправување; 
Самоуправување во работните организации: 

изборни функции на органите на управувањето, 
статут и правилници на работната организација, 
внатрешна контрола, непосредно управување на 
работните колективи. 

Самоуправување во општината: содржина и 
значење на основната форма на самоуправува-
њето. 

Самоуправување во областа на образованието, 
културата, социјалната заштита и други опште-
ствен^ служби (основни поими). 

Уставноста и. законитоста (принципи и оства-
рување). 

Социјалистичка демократија (слободи, права и 
должности на човекот и граѓанинот). 

Водечки субјективни фактори на социјалистички 
развиток: улога и положај на СКЈ и ССРНЈ. 

Опште ствено-политички заедници 
Општина: 
Права и должности на општината, статут на 

општината 
Избор на општинските одборници: активно и 

пасивно бирачко право, кандидирање, изборна по-
стапка и организација, особености во изборот за 
претставништвата на работните организации, пра-
ва и должности на одборниците. 

Општинско собрание: положба, Надлежност, од-
бори и нивниот делокруг на работа, претседател, 
секретар, одбори и комисии, општи правни акти 
и извршни органи на собранието. 

Општини во подрачја на големите градови, мес-
ни заедници. 

Околија: 
Права и должности, статут на око лиј ата. 
Избор на околиските пратеници: околиско со-

брание: положба, надлежност, структура и органи 
на собранието. 

Социјалистичка република* 
Права и должности и устав на републиката. 
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Избор на републичките пратеници, нивните пра-
ва и должности Републичко собрание: положба, 
надлежност, структура, донесување закони и дру-
ги општи правни акти; републички извршен совет 
и органи на републичката управа. 

Автономни покраини (општи поими). 
Федерација: 
Права и должности на федерацијата. Устав 

на СФРЈ. Изборен систем на сојузните пратеници, 
права и должности на пратениците. 

Сојузна скупштина: положај, надлежност. Со-
бори на скупштината и нивниот делокруг на ра-
бота. Претседател, одбори, комисии, донесување 
закони и други општи правни акти, промена на 
Уставот. Органи на Скупштината: Претседател и 
Потпретседател на Републиката, кандидирање, из-
бор, функција, одговорност и овластувања. Совет 
на Федерацијата, избор, состав и функција. Со-
јузен зивршен совет, избор, состав, функција, од-
говорност, односот спрема Скупштината. Претсе-
дател на Советот, донесување Уредби и други оп-
шти правни акти«) Сојузна управа. Сојузни др-
жавни секретари]ати и други органи на управата. 
Функции, одговорност и односот спрема Скупити* -
ната и Сојузниот Извршен совет. Општи правни 
акти на управата. 

Судови и јавно обвинителство: 
Уставен суд на Југославија. Републички уста-

вен суд (избор, надлежност). 
Редовни, стопански и воени судови (избор на 

судии, надлежност на судовите. Демократски ка-
рактер Ца нашите судови). 

Изборни судови, арбитражи (надлежност). 
Јавно обвинителство (права, должности, овла-

стувања, вертикална организација). 
Народна одбрана и Југословенска народна ар-

мија: 
Народна одбрана: права и должности кон од-

браната, подготвување и организирање на одбра-
ната Совет На Народната одбрана. 

Југословенска народна армија, Врховен коман-
дант на вооружените сили. 

б) Стопански систем 
Стопанството на стара Југославија (основни 

поими): приватна сопственост на производните 
средства и експлоатација на трудот, природното 
богатство и неразвиени производни сили (во инду-
стријата, земјоделието и други стопански гранки), 
нерамномерен развиток на тешката и леќата ин-
дустрија, заостаната енергетика и надворешна 
трговија, економска зависност од странскиот капи-
тал. 

Формите на сопственоста во Социјалистичка 
Југославија: општествена, задружна и приватна 
сопственост, доминација на социјалистичкиот сек-
тор во производството. 

Управување со стопанството: период на адми-
нистративно-централистичко управување), период 
на работничкото самоуправување. 

Интеграција во стопанството: целта и поваж-
ните форми на интеграција. 

Економско-политички цели на стопанската по-
литика: јакнење на производствените сили, раз-
виток на неразвиените подрачја, подигање на 
продуктивноста на трудот, зголемување на опште-
ствениот стандард, зголемување на позитивниот 
биланс во надворешната трговија и др. 

Плански развиток на стопанството. 
Видови на стопански планови (општествени, 

самостојни, текушта и перспективи^ 
Системот на економските инструменти на пла-

новите. 
Досегашните петгодишни планови (карактери-

стики, задачи, остварувања). 
Општествен производ и национален доход. 
Поим за општествен производ и национален 

доход. 
Расподелба на националниот доход (лична по-

трошувачка, општа потрошувачка, инвестиции) 
Стопански и нестопанска инвестиции. 

Инвестициона политика: 
Употреба на инвестициите (одржување и про-

ширување на производството). 
Периодичен развиток на инвестиционата по-

личка од ослободувањето до денес. 
Структура и движење на инвестиционите вло-

жувања 
Инвестициони зајмови (поим на критериуми за 

доделување). 
Вкупен и чист доход на стопанските органи-

зации: формирање и расподелба на средствата. 
Фондови: 
Буџетски фондови (за унапредување на земјо-

делието, шумарството, културата и др.) 
Самостојни општествени фондови: општествено-

инвестициони фондови на општествено-политич-
ките заедници, фондови за социјално осигурува-
ње, фондови за станбена изградба. 

Фондови на стопанските организации. 
Формирање, управување, услови за расподел-

ба на средствата на фондовите. 
Буџетски систем: основни карактеристики, 

видови, донесување и извршување на буџетот 
Даночен систем: основни придонеси и даноци 

на стопанските организации, даноци ма населе-
нието, даночна политика. 

Банков и кредитен систем (основни поими). 
Пазарот и цените: карактеристики на пазарот, 

стоковни и куповни фондови, основни; карактери-
стики на системот на цените, структура на цените. 

Испитот по предметот општествено уредување 
и стопански систем се полага само усно 

4» Работно законодавство 

Начела на работните односи 
Засновување на работниот однос. Поим на 

работен однос (елементи содржина). Општи и по-
себни услови за засновување на работниот однос. 
Спогодба за засновување на работниот однос (со-
држина, форма). Постојанен работен однос на оп-
ределено и неопределено време. Работен однос на 
проба. Постапка и органи надлежни за прием на 
работници. Прием на раководни места. Стапување 
на работа и распоредување на работни места. 
Привремен работен однос (работи за кои може и 
лица со кои може да се засновува договор за ра-
бота. Разлика меѓу привремениот и постојаниот 
работен однос). 

Работен однос со приватни работодатели (огра-
ничувања во користење на туѓа работна снага, ко-
лективни договори, договори за работа со поод-
делни работници). 

Работно време; 
Редовно работно време (скратено работно 

време, работа во смени, сразмерно сократување и 
под ол жу вање на работното време во текот на не-
делата и годината). Ноќна работа. Прекувремена 
работа (случаи и услови под кои може да се во-
ведува, колку часови може да изнесува, надлеж-
ност за наредување на прекувремената работа, 
државен надзор). 

Прага на работниците од работниот однос: 
Право на личен доход (правилник за распо-

делба, поим за личниот доход, основи и мерила 
за расподелба, пресметување, исплатување, мини-
мален и гарантиран личен доход). 

Право на социјално осигурување: 
а) право на здравствено осигурување (право 

на здравствена заштита, во што се состои основ-
ната и проширена заштита и како се остварува, 
надзор на одобреното болување, право на мате-
ријални надоместоци' за време на болување, отсу-
ство поради трудноќа и породување, за новоро-
дено дете, за случај на смрт, патни и дневни тро-
шоци); 

б) право на инвалидско осигурување (основни 
поими за инвалиднина, пензија, професионална ре-
хабилитација); 
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ц) право на пензионо осигурување (основни 
поими за лична и фамилијарна пензија); 

д) право на детски додаток (основни поими). 
Право на одмори (дневен и неделен одмор, 

платен годишен одмор, одмор во денови на др-
жавните празници). 

Право на хигиено-техничка заштита. 
Право на посебна заштита за жени, младина 

и инвалиди. 
Право на надоместоци (на личниот доход за 

време прекин на работа, притвор или истражен 
затвор, воена вежба и друго, еднократен надо-
месток поради заминуваше на отслужување или 
дослужување на воениот рок, надоместок за тро-
шоци за службено патување, одвоен живот, се-
лидба, теренски додатоци). 

Право на неплатено и платено отсуство 
Право на обезбедено сместување, исхрана и 

превоз. 
Право за време на безработноста (на посре-

дување во заложувањето, право на паричен надо-
месток, на работен стаж, на детски додаток и по-
властено возење). 

Остварувања на правата од работниот однос: 
Во стопанската организација (приговор и жал-

ба). 
Преку посебни органи (инспекција на трудот, 

завод за социјално осигурување и други органи). 
Остварување пред судот (услови за поведува-

ње работен спор, стварна и месна надлежност на 
редовните судови, застарелоста на побарувањата 
од работниот однос). 

Одговорност на работниците: 
Дисциплинска одговорност (поим за работна 

дисциплина и дисциплинска одговорност, повреди 
на работната дисциплина, дисциплински органи, 
постапка и казни, право на жалба, суспензија, об-
нова на постапката и барање заштита на закони-
тоста). 

Материјална одговорност (поим на материјал-
на штета и одговорност, постапка за надоместу-
вање на штета нанесена на работната организа-
ција, поим за штета нанесена на други лица за 
време на службена работа). 

Престанок на работниот однос. 
Престанок на спогодба. Престанок по отказ 

(надлежен орган за давање откази, врачување на 
отказ, право на жалба, работници на кои не може 
да се даде отказ, право на излегување од работа 
поради барање нова работа, разрешување од дол-
жност, право на отпремнина). 

Престанок: по други правни основи (со истек 
на времето за кое е заснован работниот однос, по 
одлука на дисциплински орган, поради самоволно 
напуштање на работа, по сила на закон и поради 
ликвидација на работната организација). 

Работни книшки: 
Целта на работната книшка, постапка и органи 

надлежни за издавање на работничка книшка и 
основни податоци што обавезно се внесуваат во 
истата (работен стаж, општо и стручно образо-
вание и други основни податоци). 

Комисии за утврдување на работен стаж, вне-
сување на утврдениот стаж во работната книшка 
и чување на истата. 

Хигиено техничка заштита во работата: 
Мерките и средствата за хигиено-техничката 

заштита во работата. Обврските на работниците 
и нивните непосредни раководители кон прописите 
за хигиено-техничќата заштита. 

Должноста и одговорноста на стопанската ор-
ганизација во врска со спроведувањето на мерките 
за хигиено-техничката заштита на работниците* 
во работа. 

Стручно образование на работниците: 
Должноста на работниците за своето општо, 

стручно и економско образование. Начин и услови 
•а утврдување на стручна оспособеност (стручна 

(спрема). Начин и услови за здобивање со степен 
на стручно образование по пат на практична ра" 
бота во стопанска организација и редовно школу-
вање. 1 

Должноста на стопанската организација за 
стручното, општото и економското образование на 
работниците (формирање на кадровски центри за 
стручно образование, донесување интерни прописи 
за дејноста на стручното образование на работ-
ниците) и друго. 

Служба за заштедување на работниците: 
Задачите, надлежноста и овластувањата на 

службата за затоплување на работниците (евиден-
ција на незап ос летата работна рака, истражува-
ње за запо е дување на незапослените, преземени 
мерки за оспособување, преквалификација и струч-
но образование на незапослената работна рака). 

Должноста на стопанските организации кон 
службите за запалување. 

Инспекција на трудот: 
Задачите, надлежноста и овластувањата на 

органите на инспекцијата на трудот. 
Испитот по предметот работно законодавство 

се полага само усно. 

5. Економика и организација на претпријатието 

Поим и видови на претпријатија. 
Основање на претпријатие. 
Основач (кој може да основа претпријатие и 

под кои услови): 
— постапка при основање на претпријатие; 
— донесување на акти за основање и консти-

туирање на претпријатие. 
Управување и раководење со претпријатие. 
Основни принципи за управување и раководе-

ње со претпријатие: 
— орган за управување (состав начин на избор 

и надлежност); 
— орган за раководење и неговиот делокруг 

на работа и односот спрема органите на управу-
вањето. 

Основни акти на претпријатието 
Статут на претпријатието. 
Правилник за расподелба нп чистиот приход 

и личниот доход и други. 
Здружување н*а претпријатија: 
— основни принципи за здружување; 
— формите за здружување на претпријатија. 
Престанок на претпријатие: 
—• редовна и присилна ликвидација; 
—- спот ување, пришлување на претпријатие. 
Работење и организација на работата во прет-

пријатието: 
— Принцип на работењето на поетите!атието 

(економичност, продуктивност и рентабилност)> 
—• Органи!анија на претпријатието (погон, од-

деление и работно место). 
— Капацитетот на претпријатието (видови На 

капацитети и нивното користење). 
— Планирање во претпријатието (видови на 

планови, извршување и контрола на извршува-
њето на плановите). 

— Трошоци во претпријатието (поим и: видови 
на трошоците) Г 

— Калкулации (поим и видови на калкула-
циите). 

— Организација на производство и работа во 
претприј а ти ето. 

— Типови на производството: поединечно, се-
риско, масовно. 

— Задачи и организација на производството 
со оглед на типот на производството и видот на 
работењето на претпријатието. 

— Организационо поврзување на работните 
места со оглед на типот на производството и ви-
дот на работењето на претпријатието. 

— Разработка на порачките и техничка при-
према за производство на истите. 
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Утврдување на нормите: 
— Видеви на норми (искуствена и техничка 

норма). 
— Техничко нормирање и снимање на терм-

инот лист и пресметување на нормата. 
Организација на работата во претпријатието: 
— поделба на работата; 
— основните функции на шефот на работил-

ницата, работоводачот, бригадирот и основниот си-
стем на раководењето во производството. 

Прием на готови производи и нивната кон-
трола. 

Складирање на главните производи, сурови-
ните и полуфабрикатите. 

Видови на складови. 
Транспорт и транспортните средства во прет-

пријатието. 
Постапка при испораката на готовите про-

изводи. 
Вкупен приход на претпријатието: 
Средства на претпријатието: видови и начин 

на добивање на средствата, основни принципи, 
располагање со средствата и елементи од кои се 
состои. 

Начин на утврдувањето и неговата расподелба. 
Доходот на претпријатието, поим за доходот и 

неговата расподелба. 
Чист приход на претпријатието: поим, начин 

на расподелба и општествена контрола на распо-
делбата. 

Личен доход на работниците: начин на утвр-
дувањето на личниот доход. Поим за минимален 
личен доход и придонесите што се плаќаат од него. 

Правилници: правилник за расподелба на чис-
тиот приход и правилник за расподелба на лич-
ниот доход, целта на овие правилници и начинот 
на нивното донесување. 

Фондови на претпријатието: видови, начин на 
формирање и управување со фондовите. 

Испитот по предметот економика и организа-
ција на претпријатието се полага само усно. 

IV 
Оваа испитна програма ќе се применува осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија" 
кога престануваат да важат испитните програми 
од општообразовните предмети, објавени во „Служ-
бен весник на НРМ" бр 37/59. 

Бр. 05-2155/1 
19 ноември 1963 година 

Скопје 
Републички секретар за труд, 

Васка Дуганова, е. р. 

24. 
На основа точка 6 од Упатството за испитите 

за здобивање со степени на стручно образование 
на работниците на практична работа во стопанска 
организација („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/61) 
и чл. 10 од Правилникот за полагање испити за 
здобивање со степени на стручно образование на 
работниците што се оспособени со практична работа 
во стопанска организација („Службен весник на 
НРМ" бр. 29/61) и предлогот на Стопанската комора 
на СРМ, Републичкиот секретаријат за труд до-
несува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО 
СТЕПЕНИ НА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ ШТО СЕ ОСПОСОБЕНИ НА ПРАК-
ТИЧНА РАБОТА ВО СТОПАНСКА ОРГАНИЗА-

ЦИЈА ОД ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ 
I 

Според оваа испитна програма испит за здо-
бивање со степени на стручно образование на 
квалификуван и висококвалификуван работник од 
трговската дејност ќе полагаат, работниците што 

се оспособени со практична работа во трговска 
стопанска организација во следните занимања: 

1. Продавач, 
2. Магационер и 
3. Откупувач. 

И 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА 

КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 
Занимање: ПРОДАВАЧ 
Практичен дел: 
Практичниот дел од испитот се состои од извр-

шување на една или повеќе испитни задачи, преку 
кои ќе можат да се утврдат и оценат стручниве 
квалитети на кандидатот што обезбедуваат успеш-
но и самостојно вршење на работите што треба да 
ги врши како квалификуван продавач во трго-
вијата. 

Испитната задача ја одредува испитната коми-
сија од редот на практичните работи, за кои кан-
дидатот како продавач треба практично да покажат 
потребно стручно познавање и квалитетно извр-
шување, а во прв ред, брзина, снаодливост и ква-
литетна услуга. 

Теоретски дел: 
Теоретскиот дел на испитот се состои од струч-

но-теоретски и општообразовни предмети. 
а) Стручно-теоретски предмети 
Кандидатите за степен на квалификуван про-

давач во трговијата ги полагаат следните пред-
мети: 1. Познавање на стоката (технологија на 
стоката), 2. Организација и техника на продаж-
бата, 3. Стопанска математика. 

1. Познавање на стока *— по струки 
Т е к с т и л н а с т о к а 

Општ поим за текстилна стока. Поделба на 
текстилната стока према степенот на обработката: 
суровини, полуфабрикати и готови (финални про-
изводи), оригинална (права) стока, замена (имита-
ција) (сурогат) и фалсификати. 

Југословенски стандарди (поим и значење). Ме-
тоди за распознавање на стоката. Органолептичка 
метода: со гледање, допир (пипање), мирис, вкус 
и микроскопирање. Текстилни суровини и нивната 
поделба по потеклото и според употребата. Ква-
литет на текстилната суровина. Растителни тек-
стилни влакна — видови и употреба. Семенски 
влакна — памук. Видови памук. Производни об-
ласти. Квалитет на памукот. Стеблести влакна: ко-
ноп, лен и јута. Својства и употреба. Лиени и други 
растителни влакна: кокосови лисја, браниста. Жи-
вотински текстилни влакна: овча волна — својства, 
производни области и употреба. Други животински 
влакна, свила, минерални влакна, вештачки тек-
стилни влакна, целулозни влакна, белточни влакна, 
синтетички влакна. 

Предење и преѓа. Сукање и конец. Нумерација 
на преѓата. Видови конец, според неговата упо-
треба. 

Подготвителни работи за ткаење. Ткаенина: ве-
зови ка ј ткаенините и нивниот квалитет. 

Доработување (апретирање) на ткаенините. 
Распознавање на ткаенините и нивниот ква-

литет. Видови на ткаенини: памучни, волнени, по-
луволнени свилени, полусвилени и од синтетички 
влакна. Сомот (кадифе) и плиш. Ткаенини за по-
стави и полупостави. 

Текстилна индустрија во Југославија (значај, 
локација и видови на производство), волнена, па-
мучна, свиларска, јутана и синтетичка. Индустрија 
за преработка на текстилни производи: конфек-
ција на машка, женска и детска облека, конфек-
ција за долна машка, женска и детска облека, три-
к о т а ж а индустрија и друга плетена стока. Инду-
стрија за производство на други текстилни про-
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изводи: завеси, тантели, ширити, гајтани, декора-
тивни платна, чаршави, прекривани, крпи за лице 
и капење, шалчиња и шамичиња и индустрија за 
килими и теписи. 

М е т а л н а с т о к а 
Општ поим за металната стока. Поделба према 

степенот на обработката: суровини, полуфабрикати 
(полупроизводи) и финални производи. Оригинална 
стока, имитација и фалсификат. Југословенски 
стандарди, поим и значење. 

Методи за распознавање на стоката. Органолеп-
тичка метода. Одредување на специфичната те-
жина (практично). 

Својствата на металите, начин на нивното до-
бивање и употреба. Видови на метали, според 
специфичната тежина и благородноста (тешки, ле-
ки и благородни итн.). 

Металургијата и видови. Добивање на мета-
лите: редукција, електролиза и алуминотермија. 
Железна руда и добивање на сирово железо. 

Видови и начини за добивање на челикот (Бе-
семерова, Томосова, со Сименс-Мартиновата мето-
да). Центрирање и рафинирање во електрични 
печки. 

Трговски форми на челикот и металната стока, 
југословенски и интернационални стандарди на 
челикот. Поважни ознаки на челичната стока (оз-
нака според составот, начинот на производството, 
отпорноста и друго. Челични и други метални про-
фили (тешки, средни и лесни). Жици: железни, 
челични, бакарни, месингани, алуминиеви. Про -
изводи од жица (јажиња), мрежи, пружини, клин-
ци, вериги, (синџири) и др. Прибор за потковување. 

Плугови и други земјоделски машини, орадија 
(лопата, мотика, копачи, гребли, коси, српови, се-
кири и др.). 

Орадија за обработка на камен и зидарски ала-
ти. Справи и алати за индустријата и занает-
чиството. Мензури (мерила). Нитки, шрафови и 
мутери. Оков и градивен прибор за згради и мебел. 

Стока од лиено железо (плочи за шпорети и 
решетки). 

Стока од црн лим (печки и ќунци), шпорети и 
печки. 

Прибор за кујна и домаќинствата. 
Обоени метали: бакар, олово, цинк, никел и 

други метали, нивните легури и производи напра-
вени од нив. 

Лесни метали: алуминиум, магнезиум, берилиум 
и нивните легури. Благородни метали: злато, среб-
ро, платина и жива. 

Испитување и распознавање на металите. 
Е л е к т р о т е х н и ч к а с т о к а 

Најважните својства на електричната енергија 
и нејзината примена во стопанството. Електрична 
струја. Јачина на струјата. Електричен напон. 
Електричен отпор на проводниците. Електрична 
инсталација. Електрични извори. Електрични при-
емници (потрошувачи). Електро-инсталациони ма-
теријали: проводници и каблови, видови провод-
ници, инсталациони цевки и прибор за нив. 
Осигурачи: видови осигурачи. Инсталациони пре-
кидачи. Видови прекидачи според функционал-
носта, според движењето и според начинот на 
инсталирањето. Отруј омери (електрични брои ла). 

Инсталациони разводни табли. Приклучни уре-
ди, приклучни кутии и утикачи. Електрични при-
емници, стандардни сијалици, флуоресцентни цевки. 

Електрични справи во домаќинството, реша, 
печки, пегли, бојлери, електромотори, вентилатори, 
апарати за мелење (мелници), апарати за бришење 
фрижидери и ел. 

Радиоапарати, телевизори, магнетофони, — ви-
дови на радиоапарати и телевизори. Материјали за 
антени ^ други прибори за инсталирање. 

К н и ж а р с к и , к а н ц е л а р и с к и м а т е р и ј а л и 
и . м у з и к а л н и 

Поим и значење на стокознанието. Општ поим 
за стоката. Поделба на стоката според степенот на 
обработката: суровини, полуфабрикати и финални 
производи. Оригинална стока, замена и фалсифи-
кати. Југословенски стандарди (поим и значење). 

Методи за распознавање и испитување на сто-
ката. Органолептичка метода. 

Суровини за добивање на хартија. Производство 
на хартија: 1. приготвување на целулозата, 2. при-
готвување на хартијната каша, 3. приготвување 
на хартијата (груба хартија) и 4. дотерување на 
хартијата (сатинирање). 

Видови^ на хартија според дебелината, квали-
тетот, употребата. Хартија за пишување, за печа-
тење, за индустријата, за завиткување, свилена 
хартија (салфети и тоалетна). Натрон хартија. Кар-
тони и лепенки. 

Хартија конфекција. Производи од хартија: 
тетратки, нотеси, книги, карти (географски, исто-
риски, стопански и др.), атласи, албуми, етикети. 

Амбалажа од хартија, од картон и од лепенки. 
Пресметување на хартијата. Претворање те-

жинските (кгр) единици во површински (м2) и 
обратно. Формата и димензијата на разните видови 
хартија и картони, тефтери и други артикли. 

Складирање и чување на хартијата (влијание 
на светлината, влагата и др.). 

Галантериски кожни артикли: ученички торби, 
торби (ташни), за документи (акти), кожни кесиња. 
футроли, корици за тетратки и книги. 

Средства за цртање, пишување и бришење. Мо-
ливи обични и хемиски мини. Бои за цртање и за 
сликарство. Четки за сликање, перца, налив пера, 
мастила и тушеви, креди, сунѓери (природни и од 
пенеста гума). Гума за радирање. 

Прибор за пишување. Гарнитури од мермери 
оникс (мастилници и упијачи). Јаглен за цртање, 
милиметарска хартија, раис папир, циркли (пер-
оли), ленири, триаголници, кривулари, агломери, 
даски за цртање, логаритмари (шибери). 

Машини и апарати. Машини за пишување, ма-
шини за сметање. Апарати за умножување и при-
бор. Боја за матрици. 

Штампани формулари, видови. 
Канцелариски прибор. Кутии за картотеки, пе-

чати, факсимили. Лепила, црвен восок, индиго, кар-
бон-папир, ленти за машини за пишување и за 
сметање. 

Прибор за техничари: челични и платнени 
ленти за мерење, компаси, мерни инструменти. 

Апарати за увеличување: лупи. Универзални 
и специјални прибори за подврзување на книги: 
хартија и платно за подврзување. Школски учила: 
географски карти, глобуси, збирки-слики, и други 
нагледни средства. 

Забавни предмети и играчки: шах, домини, 
карти за играње и др. 

Книжарницата како културен центар за одре-
дено подрачје. Книжарот треба да ги знае основ-
ните елементи и карактеристики на делата и вку-
сот на купувачите. 

Книгата како стока. Поделба на литературата: 
чиста литература (изворна, преводна, поезија и 
проза за возрасни, за деца итн.). Стручна литера-
тура. Периодични изданија. Слики. Репродукции. 

Музички изданија. 
Графичка: типографија, литографија, бакро-

тиск. Народни инструменти. Клавири и прибор за 
клавиром Струнени (гудачки) инструменти. Инстру-
менти со дување (дувачки). Грамофон, фонограф 
и грамофонски плочи 

Музички ноти. 
Производство на музички инструменти во СФРЈ. 
Манипулација, пакување, чување и транспорт 

на музичките инструменти. 
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К о ж а р с к а с т о к а : к о ж а , г у м а , 
п л а с т и ч н и м а т е р и ј а л и и н и в н и т е 

п р о-и з в о д и 
Поим и значење на стокознанието. Општ поим 

за стоката. Поделба на стоката според степенот на 
обработката: суровина, полуфабрикати, финални 
производи. Оригинална или права стока, замена 
(имитација) и фалсификати. 

Југословенски стандарди (поим и значење). 
Методи за распознавање и испитување на сто-

ката. Органолептичка метода. 
Кожа: сурова кожа. Видови и квалитет на су-

ровите кожи. Недостатоци (дефекти) и болести ка ј 
суровите кожи. 

Штавење и плавила: растителни штавила, жи-
вотински, минерални и синтетички штавила; под-
готовка на кожата за штавење, штавење со расти-
телно, минерално, масно и комбинирано штавење, 
дотерување на кожата по штавењето. 

Бојадисување и лакирање на кожата, испиту-
вање на квалитетот на кожата, видови кожи, долни 
кожи (ѓонови), горни кожи (лицови), табанастар, 
кожа за облека, кожа за ремени (каиши) — бланк, 
кожа за сарачи. Кожа за тапетирање, кожа за под-
врзување на книги и ракавици. Вештачки кожи 
и нивната примена. 

Гумена стока: суровини за добивање на гумата. 
Каучук. Природен и синтетичен. Својства. Обра-
ботка на каучу кот. Гума. Ебонит. Техничка гумена 
стока. Погонска гумена стока. Гумени и пнеума-
тични стоки (гуми за возила). Санитарни и хи-
руршки гумени производи. Канцелариски и школ-
ски гумени стоки, спортски реквизити. 

Гумена галантерија и гумени играчки. Позна-
вање и испитување на гумата. Поважни претпри-
јатија (комбинати) за гума. 

П л а с т и ч н и м а с и 
Целулозни пластични маси: целулоид, целофан 

и вулкан фибер. Белточни пластични маси — га-
лалит. 

Полимерициони маси: поливинил, пласторол, 
полиметилен и плекси стакло и кондензациони пла-
стични маси. Производи од кожа и пластични 
маси. Кожна конфекција (палта и капи). Конфек-
ција од пластични маси мантили за дожд, чанти 
(торби), куфери и други, СРХТНИ галантериски про-
изводи. Разни видови ремени. Кожни технички из-
работки. Сарачки (ташнарски) изработки. 

О б у в к и 
Ногата на човекот: градба на ногата — нор-

мална и абнормална. Изработка на обувките: ко-
вани, шиени, лепени, вулканизирани, комбинирана 
обработка, обувки од гума и пластични маси. 

Видови обувки според намената, возраста и по-
лот: за мажи, жени, деца, зимски, летни,'спортски 
итн. 

Потребни количини кожа и табан-астар за из-
работка на чифт чевли (машки, женски, детски). 

Бои за чевли, масти, врзалки, влошки, лажици, 
(касички) за чевли и др. 

П р е х р а н б е н а с т о к а 
Поим и значење на стокознанието. 
Општ поим за стоката. Поделба на стоката 

према степенот на обработката: суровини, полу-
фабрик&ти (полупроизводи) финални производи. 

Оригинална или права стока, замена или ими-
тација (сурогат и фалсификат). 

Југословенски стандарди (поим и значење). Ме-
тода за распознавање. Органолептичка метода со 
помош на сетивата (нулата). Микроскопирање, од-
редување на специфичната тежина. 

Прехранбени продукти — поим и значење. По-
делба на хранителните продукти по потекло. Про-
дукти од растително потекло. Продукти од живо-
тинско потекло. Најважните хранителни материи: 

белтоци, јаглени хидрати и маснотии. Минерални 
соли. Водата во прехранбените продукти. Витамини. 
Поим и значење. Разни витамини. Калорична вред-
ност на храната. 

Расипување на прехранбените продукти (улога 
на микроорганизмите). 

М л е к о и м л е ч н и п р о и з в о д и 
Пресно млеко. Состав и квалитет на млекото. 

Испитување квалитетот на млекото: испитување 
на специфичната тежина (густината). Испитување 
на масноќата на млекото. Манипулирање со мле-
кото. 

Амбалажирање и транспорт на млекото. Зе-
мање проба за подробно и сестрано испитување на 
млекото (во лабораторија). 

Конзервирање на млекото. Пастеризирање и 
стерилизирање на млекото. Евапорирано и конден-
зирано млеко. Млеко во прав, видови, чување и 
амбалажа. Кисело млеко, јогурт, кајмак (врхнина), 
путер, добивање и својства. Амбалажа и чување 
на путерот. 

С и р е њ е 
Приготвување на сирењето (накусо), состав. 

Видови на сирење според тврдоќата и маснотија. 
Квалитет на сирењето и видови сирење. Бело си-
рење (обично сирење). Пашко сирење, кашкавал, 
сомборско, травничко, топлинско, бохинско сирење 
Складирање, амбалажирање и транспорт на сире" 
њето. Продавање на сирењето. Странско сирење, 
ементалско, едамско и пармазанско сирење. Честер, 
лимбуршко сирење, империјал рокфор, кајмак -
ужички кајмак. 

С у в о м е с н и п р о и з в о д и , к о л б а с и 
и к о н з е р в и 

Солено и чадено месо и сланина. Кусотрајно 
суво месо и сланина. Шунка, свинска шунка, плеш~ 
ка, сув 'рбет (каре) суви ребра. 

Сланина (од грбот, плешката, градникот итн.) 
Долготрајно суво месо (свинско). Пршута, печеница, 
'рбетец, коски. 

Својства, чување и манипулација со сувомес-
ните производи. 

Колбасичарски производи — приготвување. Ви-
дови колбаси: пресни колбаси, содржина, трајност. 

Кусотрајни колбаси (летна и шункова салама, 
мортадела, ловџиски колбаси и др.). Долготрајни 
колбаси: зимска, миланска и гавриловичева салама, 
сиавински колбаси и кул ени). Месни екстракти. 
Месни конзерви, видови и квалитет, рибни конзер-
ви. Маринати од риба. Сушена риба, Ајвар. Јајца. 
Пресни јајца. Квалитет и содржина (состав), класи-
рање според пресноста и големината. Конзерви-
рање на јајцата. Јајца во прав. 

О в о ш ј е и з е л е н ч у к 
Општи познавања на овошјето и зеленчукот: 

видови, производство, својства и примена во секој-
дневната човешка исхрана. 

Најважните хранителни материи во овошјето 
и зеленчукот: белтоци, јаглени хидрати и маснотии. 
Витамину поим и значење). Видови на витамини. 
Калоричност на прехранбените продукти. Водата 
и минералната сол во овошјето' и зеленчукот. 

Методи за утврдување на квалитетот на овош-
јето и зеленчукот. 

Расипување на овошјето и зеленчукот. Основ-
ните причини за расипувањето. Отстранување на 
причините: внимателно ракување при берењето, 
транспортот, складирањето и манипулацијата при 
продажбата. 

Конзервирање на овошјето и зеленчукот. По-
треба и начин на конзервирање. Индустриска пре-
работка на овошјето и зеленчукот. Во куси црти 
за прехранбената индустрија во Југославија, а по-
себно во СРМ. 
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З е л е н ч у к ( з а р з а в а т ) 
Хранливост и својства (карактеристични) на 

зеленчукот, употреба. Конзервирање на зеленчукот 
(разни начини). Транспорт и амбалажа на зелен-
чукот. Видови амбалажа. Складирање на зелен-
чукот: пресен, конзервиран зеленчук, продажба на 
зеленчукот, сортирање и класирање на зеленчу-
кот. Видови на зеленчукот. Коренест зеленчук: 
меркови, репки (разни видови), цвекло, рен. кере-
виз и магдонос. Стеблест зеленчук: кромид, лук, 
праз, шпаргла, келераба, компир. Листест зеленчук: 
зелка, кељ, спанаќ, салата, лобода, штавел и др. 
Плод ест зеленчук: домати, модри патлиџани, пи-
перки, краставици, тиквички, лубеници, дињи, гра-
шок (бозел), боранија (млад грав), леќа, грав. Цве-
тест зеленчук: карфиол, артичок. Печурки. 

О в о ш ј е — х р а н л и в о с т и п о д е л б а 
Конзервирање на овошјето. Преработка на ово-

шјето и овошни производи. Транспорт и амбалажа 
на овошјето. Чување (складирање) на овошјето: 
пресно овошје. Конзервирано овошје. Продавање 
на овошје (продавници), видови на овошја. 

Д о м а ш н о о в о ш ј е 
Зрнесто (топчесто) овошје: јаболка, круши, ду-

њи. Овошје со семки (коска): сливи, ка ј син, праски, 
цреши, вишни, маслинки. Јаго десто овошје (бо-
бица): грозје, рибизли, малини, капини, јагоди. 

Лушпесто овошје: ораси, лешници, бадеми, ке-
стена кикирики, афионско семе. 

Ј у ж н о о в о ш ј е 
Агруми: лимени, портокали, мандарини, смокви, 

рокчиња, урми, банани, кокосов орев. 
П а р ф и м е р и с к а , к о з м е т и ч к а с т о к а , 

д е т с к и и г р а ч к и и б и ж у т е р и ј а 
Општ поим за стоката. Поделба на стоката спо-

ред степенот на обработката — суровини, полуфа-
брикати, готови (финални производи). Оригинална 
или права стока, замена (имитација) и фалсифи-
кати. 

Југословенски стандарди. (Поим и значење). 
Методи за распознавање на стоката. Органо-

лептичка метода: со чула за вид (боја, светлина, 
блесок итн.), со мирис, со допир, глатко, рапаво, 
шупливо, ладно, со вкус. 

Определување на специфичната тежина, твр-
доќа, микроскопирање ити. Основни групи на коз-
метичките производи. Суровини за производство 
на мириси и козметички производи. Разни видови 
мириси според потеклото: растителни мириси, жи-
вотински мириси. Природни и вештачки мириси. 

Сапуни: видови сапуни. 
Натриеви или тврди сапуни. Калиеви или теч-

ни сапуни. Специјални сапуни: тоалетен сапун, 
сапун за бричење, медицински сапун, детски сапун 
(за капење), глицеринов сапун со алкохол ити. Раз-
ни прашоци за перење и детергенти. Средства за 
негување на кожата. Средства за негување на ко-
сата. Средства за бојадисување на косата. Сред-
ства за разубавување. Пудри, помади и шминки. 
Средства за нега на ноктите. Средства за нега на 
забите и устата. Парфеми. Колонски води. Паку-
вање и чување на козметичките средства. Распо-
знавање на квалитетот и номенклатурата на оваа 
стока. Тоалетна стока (галантерија): прибор за ма-
никирање и педикирање, прибор за бричење, четки 
за заби и бричење. Чешли и друг прибор. 

Детски играчки: Дрвени играчки: коцки за на-
местување, коцки за сметање и учење на азбуката, 
шах и шаховски фигури, домини. Играчки од хар-
тија — разни слики и фигури на играчки со 
коцки. Играчки од пластични маси, разни фигури 
од целулоид (кукли, животни). Играчки од лолалит, 
коцки за разни игри, домашни и други. Метални 
играчки: разни возила, изработени во минијатура. 
Возила за навивање (самоподвижни), играчи од 

олово (фигури — војници). Гумени играчки: Шупли 
гумени кукли. Масивни гумени кукли. Кукли и 
други фигури од „ралис маше". Разни видови гумени 
топки. Спортски топки и други гумени предмети. 

Бижутерија: Благородни метали: злато, сребро 
и платина, Посребрени, позлатени, поникловани и 
хромни украсни стоки. Разни легури, кои се одли-
куваат по својот блесок и отпорност против 'рѓо-
сување™ (корозијата). Чистотата на златото, дуб-
лете, среброто и другите метали. Чистотата изра-
зена во карати или во промили. Златни, сребрени 
и пластични предмети за украси. 

Жигосување и жигови на златните украсни 
предмети. Распознавање на металните украси. Ска-
поцени камења (драги камени). Оригинални или 
прави скапоцени камени. Природни и вештачки. 
Имитација. 

Г р а д е ж н и и о г р е в н и м а т е р и ј а л и 
Општ поим за стоката. Поделба на стоката спо-

ред степенот на обработката: суровини, полуфабри-
кати и финални производи. Оригинална или права 
стока, замена (имитација) и фалсификати. 

Југословенски стандарди (поим и значење). 
Методи за распознавање и испитување на стоката. 

Сврзочни градежни материјали. Воздушни свр-
зочни материјали. Вар, варовик, печена вар, гад-
ната вар, квалитети на варта. Гипс, видови. Амба-
лажа и чување. „Магнезиум". Производи од магне-
зиум и неговата употреба. Камен за градба и 
украсен камен. Песок и чакал. Тули и ќерамиди 
(дрен). Огнеотпорна керамика. Тра дивна и сани-
тарна керамика. Градивно стакло, рамно, стаклени 
тули и стаклени ќерамиди. Декоративно (кате-
дралне) стакло. Пластични маси во градежниш-
твото. Битумен и асфалт (изолациони материјали^. 
Дрво. Попречен радајален пресек на дрвото (про-
учување на конституцијата на дрвото). Видови 
домашни дрвја: листопадни и иглолисни. Егзотични 
дрвја. Употреба на дрвото. Шумски (горски) про-
изводи: трупци. Видови трупци. Обло техничко 
дрво: пилани, столбови, рудничко (јамско) дрво, 
коларско дрво. Делкано дрво (прагови и греди). 
Цепено дрво — видови. Пилена граѓа: неокрајченл, 
окрајчена и полуокрајчена (дабови, букови, чети-
нари и други). Фурнири (добивање, видови и ди-
мензии). Шпер-плочи, панел-плочи, лесонит-плочи 
ГЃаркети. 

Димензионирањето на оваа стока и нејзиното 
пресметување. 

Огревни материјали. Огревно дрво. Видови и 
квалитети. Дрвен јаглен. Дрвени отпадоци за го-
риво •— штички за потпалување на оган. 

Фосилни горива: тресет (накусо), својства и 
употреба. Лигнит, својства и употреба. Складирање. 
Важни рудници на лигнит. Кафеав (мрк) јаглен. 
Својства, употреба, складирање и транспорт. Ка-
менен јаглен. Видови и употреба на камениот 
јаглен. Брикет. Производство на брикетот и упо-
треба. Кокс. Производство на кокс. Употреба на 
коксот. Нашата коксара. Квалитетот на горивото 
изразено во ка лорин (калорична вредност). Не-
согорливи материи (пепел) и нивното влијание на 
квалитетот на горивото. 
А л к о х о л н и и б е з а л к о х о л н и п и ј а л о ц и 

Општ поим за стоката. Поделба на стоката спо-
ред степенот на обработката: суровини, полупроиз-
води и готови производи. Оригинална стока, замена 
и фалсификати. Југословенски стандарди (поим и 
значење). Методи за распознавање и испитување 
на стоката. Органолептичка метода. Одредување 
специф. тежина на течностите со аерометар. Алко-
холно вриење или ферментација. 

Вино. Производство ка вино. Состав на виното. 
Вински „букет". Видови на вина: суво вино, теш-
ко вино, лесно вино, трпкаво вино, кисело и слатко 
вино, пенливо вино. Бело и црно вино. Слатки де-
сертни вина. Ликерски десертни вина, кабинетски 
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вина, пенливи вина, мирисливи вина. Вински ква-
литети: висококвалитетни вина, фини вина, столни 
вина, конзумни вина и вина за мешање. Одреду-
вање процентот на алкохолот со спирагометар. 
„Што е „Малиган"? Амбалажирање и складирање 
на виното. Продавање на виното. Пиво. Состав на 
пивото. Производство на пиво. Видови пиво (спо-
ред бојата, вкусот и процентот на алкохолот). 
Амбалажирање на пивото: пиво во буриња и во 
шишиња. Точење на пивото од буриња. Чување 
и хигиена на пивото. Коњуситрисани (силни и 
жестоки) алкохолни пијалоци. Добивање на сил-
ните пијалоци: коњак или вињак, видови ко-
њак. Квалитет (одлежаност). Комињарка — гроз-
дова ракија. Анасонка и мастика. Сливовица: мека, 
лута и препечена. 

Ракии направени од жито: вотка (од 'рж) руска 
и полска. Виски (од јачмен) — англиски производ. 
Џин, гневер, аквавит, рум, арак. Ликери: со овошен 
сок — кирасо (три вида). Со мириси на миродија: 
кафе, какао, анис, ванилица, ментол, мента, пелин-
ковец, бендиктин, шартрес, ликери со крем: со јајца, 
1со вино. Јачината на ликерот изразена во проценти 
на алкохол. Пакување на ракијата и ликерот. Чу-
вање и експедиција на алкохолните пијалоци. Ап-
солутен алкохол (шпирт). Денатуриран шпирт. 

Безалкохолни пијалоци: минерални води, овош-
ни сокови, овошни сирупи, лимонади, оранжади и 
др. пенливи безалкохолни пијалоци. Сода воца 
и нејзината употреба. Пивоквасот и бозата. 

О п т и ч к и у р е д и и м а т е р и ј а л и 
Општ поим за стоката. Поделба на стоката спо-

ред степенот на обработката: суровини, подупро-
изводи и готови производи. Оргинална стока, за-
мена и фалсификати. Југословенски стандарди 
(поим и значење), методи за распознавање и испи-
тување на стоката. Органолептичка метода. Оптич-
ки уреди, видови оптички уреди. Лупи, универ-
зални лупи. Текстилни лупи и други специјални 
лупи. Очила (окалки). Разни видови очила. Очила 
за кусогледи и долгогледи (расипеш и собирни 
сочива). Очила против јака светлина (против ул-
травиолетни зраци (очила за сонце). 

Разни видови рамки за очила. Метални рамки, 
рамки од пластични маси. Разни видови оптички 
инструменти: Микроскопи, видови микроскопи. Ми-
кроскопи за ученици (со мало увеличување). Ми-
кроскопи за испитување за научни испитувања и 
секојдневна употреба. Делови на микроскопи: огле-
дала, објективи, окулари и др. Принадлежности и 
материјали за спремање на препарати за микро-
скопирање. 

Ф о т о г р а ф и ј а — о с н о в н и п о и м и 
Фотографски апарати. Видови на фотограф-

ски апарати. Апарат кутија, апарат — мев (за 
растргање). Камера со огледало. Камера за мали 
слики, видови објективи. Прибор за фотографирање 
Филтери. Светломери. Сталак (троножник). Реф-
лектори. Филмови, видови филмови. Осетливост 
на филмовите. Фотографски плочи, фотограф-
ска хартија, видови фотохартија. Апарати, са-
дови и прибор за фотолаборатории. Апарати 
за увеличување на слики. Апарати за копирање. 
Сијалици и филтери. Апарати за сушење на сли-
ките. Садови и прибор за изработка на фотогра-
фии. Филмска камера за снимање. Проекциони 
апарати Дијапроектори, епископ, кинопроектор од 
8 и 16 мм. Фотографски хемикалии, изазивачи 
(развијани), фиксери (стабилизатори), прекинувач^ 
слабители. Дурбини, војнички, ловџиски и дурбини 
за театар. Оптички инструменти за снимање ч 
мерење во техниката. 

С п о р т с к и и л о в џ и с к и п р и б о р 
Поделба на стоката според степенот на обработ-

ката: суровини, полуфабрикати (полупроизводи) го-
тови (финални) производи. Оригинална стока, за-

мена и фалсификати. Југословенски стандарди 
(поим и значење). Методи за распознавање и испи-
тување на стоката. Органолептичка метода. Подел-
ба на стоката според спортската гранка: стока за 
ногомет, за скијање, планинарење, велосипедизам, 
атлетика, гимнастика, кошарка, одбојка, тенис, бо-
рење и за други спортови. Поделба на спортскиот 
прибор (стока) по материјалот од кој е направен: 
текстилна, кожна, дрвена, метална, гумена итн. 

Текстилна спортска стока: маици, гаќички, блу-
зи, дресови, чорапи, виндјакни, пантолони за ја-
вање, куси пантолони (планинарски), облека за 
вежби, облека за скијање, планински кошули, уни-
форми за извидници и планинари, коленици, тор-
бичка јажиња, циради, дресови, волнени ракави-
ци, тренерки, мрежи за фудбал, за тенис, за од-
бојка, костими за капење, пуловери и др. 

Кожна спортска стока, топки за фудбал, топки 
за одбојка, топки за кошарка, топки за ватерполо, 
топки за ракомет и детски топки (разни видови ди-
мензии). Разни видови кожни обувки: за фудбал, 
кошарка, велосипедизам, атлетика, скијање, пла-
нинарење и др. Папуни за вежбање. Струњачи за 
гимнастика. Бокс-врски, бокс-ракавици, ракавици 
за велосипедисти и друга кожна спортска стока. 
Видови кожа и кожни производи, кои се употре-
буваат во спортовите (квалитет, цена, својства и 
др.). Начин на складирање, чување и пакување. 

Гумена стока: внатрешни гуми за разни видови 
гумени топки и за велосипеди. Тенис топки за сто-
лен тенис, заштитници од гума и др. 

Дрвена спортска стока: гимнастички справи, 
гимнастички коњ, козлич, стол, шведски лествици, 
клупи, висока и ниска греда, аденочни даски, 
шведски сандаци. Маса за столен тенис, стапчиња 
за вежбање, дрвени пушки, скии, скијашки ста-
пови (бастуни), рекети за тенис, саоници „бо-бови1 

и др. 
Метална спортска стока: разбој, вратило, куг-

лови (алки), пумпи за топки и бицикли. Топки, 
кладиво, окови, шрафови, педали за велосипеди, 
блатобрани и др. Употреба и познавање на спорт-
ската стока. Оценување на квалитетот. Чување, 
складирање и експедирање. Номенклатура на до-
машни и странски стоки и нивното оценување. 

Ловџиски прибор: За оружјето воопшто. Ви-
дови оружје. Ракување, чување и складирање на 
оружјето. Ловџиско оружје: едноцевни пушки сач-
малии. Двоцевни и двете цевки сачмалии и ком-
бинирана двоцевка една сачма ли ја а другата за го-
лемо зрно (куршум или метак). Троцевни пушки: 
две сачмалии, една за куршуми. Ловџиски кара-
бини. Видови домашно и странско ловџиско оружје. 
Калибри. Составни делови на пушките. Ролјата и 
задачата на одделните делови. 

Спортско оружје и неговата примена. Видови 
на спортско оружје: воздушни пушки, флоберово 
оружје, малокалибрени карабини и аларм-пиш-
толи. 

Одбранбено оружје: револвери од разни сис-
теми и разни калибри, разни пиштоли. Ракување 
со оружјето и неговата примена. Составни делови 
и нивните функции. 

Распознавање калиброт на оружјето и муни-
цијата. Муниција, каписли и сачми. Црн безди-
мен и рударски барут. Ловџиски каписли — ви-
дови и примена. Каписли за рударски експлозив 
и штапини. Чаури празни со и без каписли за црн 
и бездимен барут. Сачми меки, тврди и специјални. 
Видови, броеви и употреба на сачмите за поедини 
видови дивеч. 
П о з н а в а њ е н а л о в џ и с к о - с п о р т с к и о т 

п р и б о р 
Систем на ловџиско-спортско оружје и одобре-

ние за неговото носење. Познавање на производи-
те по нивните утискати марки (жигови). Проба на 
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сигурност и на бездимен барут. Полнење на муни-
цијата и начини на полнење. Марки за барут и 
сачми. Размер на барутот и оловото при полне-
њето. Видови муниција со оглед системот на оруж-
јето и неговиот вид. Чистење и подмачкување на 
оружјето. Чување на оружјето и експлозивот. За 
несреќните случаи, што настануваат поради не-
стручно ракување со оружјето, муницијата, бару-
тот и капислите. 

Сместување и манипулација. Покажување и 
продавање на оружјето и муницијата. 

Н а ф т а и н а ф т е н и д е р и в а т и 
Општ поим за нафтата и нафтените деривати. 

Поделба на стоката според степенот на обработка-
та: суровини, полупроизводи и готови производи. 
Оригинална стока, замена и фалсификати. Југосло-
венски стандарди (поим и значење). Методи за 
распознавање и испитување на стоката. Органо-
лептичка метода. Нафта. Постанок на нафтата 
и добивање. Својства на суровата нафта (состав, 
боја, мирис, специфична тежина и др.). Рафини-
ран^ на нафтата. Дестилација на нафтата: лесни 
масла (суров бензин) — (петролеум, стар бензин, 
видови бензин и лигроин. Газие (петролеум). Свој-
ства и употреба на газието. Гасно — погонско мас-
ло (дизелово масло). 

Мазива (масла за подмачкување). Својства на 
мазивата. Вискознос. Пакура или кудрон (смолест 
остаток по дестил аци јата), вазелин — својства на 
вазелинот и употреба. Парафин — својства на па-
рафинот и употреба. Битумен, како изолационен 
материјал во градежништвото. Асфалт. Асфалтот 
како градежен материјал. Добивање на бензин со 
крекување на тешките масла. Детонација. Октант-
ски број. Добивање на стабилизатори во бензинот 
(против детонацијата). Синтетични течни горива. 
Изуми, методи за добивање на синтетични или 
вештачки течни горива. Гасни деривати на нафта-
та. „Бутан гас", употреба на истиот и сличните га-
совити материи. Амбалажирање на гасните наф-
тини деривати. Начин на тргнување со гасното 
гориво. Специфичност на нафтините стоки (запа-
ливост, експлозивност, исправност, отровност). Пре-
давање на нафтините деривати. Пумпи за точење 
на бензин. Автоматско префрлање на бензинот од 
резервоарот на пумпата во резервоарот на вози-
лото. (Намалена можност за несреќни случаи — 
труење, експлозии и др.). Амбалажирање, прене-
сување и складирање на нафтените деривати. 

Т у т у н , к и б р и т и м а р к и 
Општ поим за тутун, кибрит и марки. Поделба 

на стоката според степенот на обработката: суро-
вини, полупроизводи, готови производи (финални 
производи). Оригинална стока, замена и филсифи-
кат. Југословенски стандарди (поим и значење). 

Методи за распознавање и испитување на сто-
ката. Производство (одгледување) на тутунот. При-
готвување на расад. Садење, берење, нижење, су-
шење, калапење на тутунот, ферментација на ту-
тунот. Убрзана ферментација. Видови на тутун. 
Југословенски и македонски сорти на тутун. Хе-
мискиот состав на тутунот и неговите квалитети. 
Употреба на тутунот. Цигари. Видови и типови ци-
гари. Обеспрашени цигари. Тутун за завивање на 
цигари — цигарови книшки (папир). Пури или 
томпуси („цигари"). Домашни и странски пури. Ту-
тун за лулиња. Видови. Тутун за жвакање (накусо). 
Пакување на цигарите. Номенклатура (имиња) на 
поедините видови и типови: „Јадран", „Дрина", 
„Македонија", „Вардар", „Морава", „Зета", „Ибар", 
„Драва" и др. и на нив слични видови и типови. 

Производството на цигари во Југославија. По-
важни тутунови комбинати и претпријатија. Чу-
вање и транспорт. 

Прибор за пушење: цигарлаци (дрвени, кили-
барни, од пластична маса, од племенити метали 
и др.). Лули: земјени, метални, дрвени, коскени 
и др. 

Запалки и камчиња за запалки, кибрит. Мали 
тубички со бензин за запалки (од пласт, маса, 
херметички затворени). Фитил за запалки, Таба-
к е р а кутии и кожни кесиња за цигари и тутун. 
Видови марки: таксени марки. Видови таксени 
марки. Поштенски марки. Дописни поштенски кар-
ти и затворени поштенски писма, Авионски писма. 
Разни картички со фотографии (за нова година 
и др.). 

Разни формулари — пријавни, одјавни и други 
пријави. Меници и други слични производи. Хар-
тија за писма, хартија за молби, пликови за писма 
и друго. Разна ситна галантериска стока: перца, 
моливи, моливо-пазачи, налив пера, футроли (од 
метал, пластични маси итн.). 
Мешовита прехранбена и друга стока (колонијална) 

Општ поим за мешовитата стока. Поделба на 
стоката според степенот на обработката: суровини, 
полупроизводи и типови производи. Оригинална 
стока, замена и фалсификати. Методи за распоз-
навање и испитување на стоката. Органолептичка 
метода. Состав на храната. Причините за расипу-
вање на храната. Отклонување на причините за 
расипување на храната. Конзервирање. Методи за 
конзервирање (накусо) и санитарен надзор над 
прехранбените продукти. Квасец и 'прашок за те-
сто. Нишесте (скроб), производи од нишесте, пу-
динзи. Шеќер, квалитет и видови шеќер. Производи 
од шеќер: бонбони, локум, чоколада и чоколадни 
производи. Мед. Јајца. Класирање по пресноќа 
(свежина) и големина. Чување и конзервирање. 
Јајца во прав. Млеко и млечни производи. Пресно 
млеко, квалитет, испитување на млекото по гус-
тина и маснотија). Конзервирано млеко, кисело 
млеко и јогурт. Кајмак. Ужички кајмак. Пресно 
масло. Путер. Маргарин. Сирење (домашно и стран-
ско сирење). Состав на сирењето, амбалажа, чу-
вање и продавање. 

Месо и производи од месо. Состав на месото. 
Видови и квалитет на пресното месо. Смрзнато ме-
со. Конзервирање на месото. Суво месо — кусотрај-
но и долготрајно. Сланина, колбаси — пресни, ку-
сотрајни и долготрајни. Конзерви од месо (месни 
конзерви). Месото на домашните птици. Риби, 
рибни конзерви (суви риби и маринат). Маснотии. 
Состав и хранливост. Растителни, животински и 
вештачки маснотии. Зачини: готварска сол, оцет, 
синап (сенф). Миродии, ванила, ким, црн бибер, 
црвен пипер и други. Наркотични средства: чај, 
кафе, замена за кафе (сурогати) и какаои. Алко-
холни пијалоци: вино, пиво, силни алкохолни пија-
лоци (ракија, ликер). Безалкохолни пијалоци: 
овошни сокови, минерална вода, сирупи и др. Гума. 
Гумени производи. Амбалажа и складирање на 
гумената стока. Хартија. Видови и квалитети. Ви-
дови хартија за пишување. Видови хартија за за-
виткување, хартија за домаќинство: за декорација, 
салфети, тоалетна хартија. Ученички потреби — 
тетратки и друго. Кесиња од хартија, картон и ле-
пенка Стакло, шупливо стакло, разни видови и 
производи. Порцулански стакла. Електрични сија-
лици. Батерии за батериски ламби. Образивни 
средства (шмиргл папир — други). Средства за чис-
тење на станот, мебелот и други. Средства за пра-
ње — сапун, производство на сапунот. 

Л е б и п е ч и в а 
Општ поим за лебот и печивата. Поделба на 

стоката според степенот на обработката: суровини, 
полупроизводи и готови производи. Оригинална сто-
ка, замена и фалсификати. 

Методи за распознавање и испитување на сто-
ката. Органолептичка метода. Микроскопирање. 
Чистење на житото (чинење) преди мелењето 
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Мелење на житото. Ниско и високо мелење. Ви-
дови и типови на брашна — рандемани. Фино бра-
шно, гриз брашно. Утврдување на влагата, бојата, 
минералните состојци, печивоста (способност за 
впивање на вода). Фалсификувано брашно. Трици. 
Леб. Спремање на брашното за месење. Месење 
на лебот. Додатоци пред месењето (сол, квасец, 
гликоза). Стасување на тестото и премесување. 
Печење на лебот. Видови фурни за печење на ле-
бот. Ладење или допечување на леб. Чување, тран-
спорт и продавање на лебот. Продавници за леб и 
печива. 

Печива. Видови печива. Кусотрајно печиво: 
земички, „кајзерици", кифли, солени кифли, пе-
рецу ѓевреци и симити. Долготрајно печиво, дво-
пек, војнички (морнарски) двопек. Чајни двопек. 
Месење, печење, амбалажирање (пакување), чува-
ње н транспорт на двопекот. Кекс. Суровини за 
кекс. Приготвување, печење, амбалажирање на 
кексот, оформување на кексот. 

Квалитети и додатоци на кексот. Обичен и 
десертен кекс. Класирање на кексот по квалитети. 
Вафлови стоки. Обланди. Наполитанки и други 
слични производи. Приготвување, пакување и тран-
спорт. Бисквит. Приготвување. Опаковка и тран-
спорт. Медењаци, медени колачи. Скроб. Произ-
води од скроб. Разни пудинзи. Квасец, производ-
ство, чување, пакување и употреба на квасецот. 
Прашак за печиво (за нараснување на тестото). 
Сушено тесто или тестенини. Долга сечена стока 
(макарони, шпагети и долги резанци). Кусо сечена 
стока: куса издуплива стока (кратки цевки, лули, 
половици и др.). Куса полна стока (разни форми 
звездички, тарана и др.). Виткана стока (фиде и 
резанци). Месење, сушење, амбалажирање и чува-
ње на сушеното тесто. 

Стакло, порцелан и керамика 
Општ поим за стакло, порцелан и керамика. 

Поделба на стоката според степенот на обработ-
ката, суровини, полуфабрикати и финални произ-
води. Оригинална стока, замена и фалсификат. Ју-
гословенски стандарди (поим и значење). Методи 
за распознавање и испитување на стоката. Органо-
лептичка метода. 

Суровини за стакло: основни суровини, суро-
вини за бистрење, суровини за бојадисување. По-
делба на стаклото према хемискиот состав. Обично 
(натриумово) стакло, калиумово, оловно, стакло за 

шишиња, огноотпорно (јенско) и специјални 
стакла. 

Производство на стакло. Приготвување на ма-
теријалите: мелење, мешање, дозирање, топење, 
Оформување на стаклото: со дување, пресување, 
лиење и извлекување. 

Трговски видови на стакло: рамно стакло — -
за прозорци и огледала и излози. Орнаментно 
(катедралне) стакло. Армирано (жичано) стакло. 
Матно и млечно стакло. 

Шупливо стакло: обични шишиња за пиво и 
вино. Тегли за зимница и стерилизиран конзер-
вирана храна. Пресувано стакло: чаши, соларни-
ци, пепел ари, мастилници и др. Стока од безбојно 
(бело) стакло. Кристално стакло, полукристал и 
оловно стакло. Стакло за накит (вештачки накит). 

Специјални стакла (огноотпорни оптички, цев-
ки и др.). Огледала. 

Стаклени производи: чаши за вода, вино, пиво, 
чај, јајца и сладолед. Шишиња за пиво, вино, ки-
села вода, млеко, сода, лимунада и др. Стаклени 
сервизи (комплети) за вино, вода, ракија и др. 
Гостилничарски стаклени предмети (бокали, чаши, 
штуцови, балони и др.). Шишиња за ламби. Разни 
тегли со и без поклопци (капаци). Пресувапи пе-
пељари, чинии и вазни. 

Основна карактеристика на стаклената стока, 
амбалажа, транспорт и складирање. Керамичка или 
глинена стока; поделба на керамичката стока на 

порозна и непорозна. Порцелан, каменица, фајанс, 
мајолика, теракота. Суровини за производство на 
глинени производи. Основни суровини и антиплас-
тични материјали и топитен. Порцелан. Основни 
својства на порцеланот. Видови порцелан: мек, 
тврд и бисквит порцелан. 

Каменика: производи од мајолика, од фајанс 
и од маменина. Теракота. Грнчарски производи. 
Сервиси (комплетиран прибор) од порцелан — за 
млеко, јадење (за 6 или 12 лица). 

Производи од порцелан и други керамички про-
изводи. Длабоки садови (тасови), чинии (плитки 
и дебели) за јадење, колачи, компот и овошје, 
Филџани за кафе и чај. Бомбониери. Бокали (за 
вода, миење). Вазни, пепељари, гарнитура за пу-
шачи и кујнска гарнитура. 

Плочки за печки, купатила и кујни. Санитар-
ни производи од керамика. Шоли за клозети, уми-
валници (лавабо) лавор, легени, ноќни садови и др. 

Намештај и дрвена галантерија 
Општ поим за намештај и дрвена галантерија. 

Поделба на стоката според степенот на обработката, 
суровини, полуфабрикати и финални производи 
Оригинална или права стока, замена (имитација) 
и фалсификати. Југословенски стандарди (поим 
и значење). Методи за распознавање и испиту-
вање на стоката. Органолептичка метода. Матери-
јали од кои се прави намештајот. Видови намеш-
тај према намената. Куќен намештај. Намештај 
за кујната (креденци, маси, столови, столчиња и 
сандаци за дрво и јаглен и др.). Трпезариски на-
мештај (креденец, витрина, голема маса, столови 
и др. Соба за спиење (кревети, ормани, шимизети, 
ноќни орманчиња, масички, столови и огледала и 
др.). Комбинована соба (комбин. орман, кауч, сто-
лови и фотелји и др. Моминска (ергенска) соба. 
Работна соба. Детска соба. Канцалариски намеш-
тај. Училиштен намештај. Намештај за угостител-
ството. 

Поважни претпријатија и комбинати за про-
изводство на намештај во СФРЈ а посебно во СРМ. 

Дрвна галантерија 
Финални дрвени производи кои се употребу-

ваат во индустријата и занаетчиството: калапи за 
чевли и чизми, петици за чевли, дршки за дож-
добрани, бастуни, патерици и други ортопедски 
помагала. Дршки за метли, земјоделски орудија 
(секири, лопати, мотики, дрвени чекани, штип-
а л к а закачалки за облека. Дрвена амбалажа — 
стандардна амбалажа. Спортски реквизити и при-
бор (скии и др.). Детски дрвени играчки. Рамки 
за слики и огледала. Дрвен прибор во домаќин-
ството. Ш К О Л С К И И цртачки дрвен прибор — мерки 
(мензури), ленири, триаголници, даски за цртање, 
масти л ници, упи јачи и перодршки. 

Бои, лакови и хемикалии 
Општ поим за бои, лакови и хемикалии. По-

делба на стоката според степенот на обработката: 
суровини, полупроизводи и готови производи. Ори-
гинална стока, замена, фалсификат. Југословенски 
стандарди, (поим и значење). Методи за распозна-
вање и испитување на стоката. Обоени тела. Бои. 
Својства на боите и видови бои според потеклото. 
Минерални, или земјани бои: бели, црни, црвени, 

жолти, зелени, сини и сиви бои.* Метални или 
бронзови бои: златни, сребрени итн. Бои од расти-
телно потекло: брок, бразилско дрво, котеха, ин-
диго, сино дрво и др. Бои од животинско потекло: 
кошенија, сепија и други бои. Катрански или ана-
лински бои. Бои што се раствараат во вода. Суп-
стантивни бои. Разни бои (алкални бои). Кисели 
бои. Бои што не се раствараат во вода: Сулфурна! 
бои. Редукциони бои. Мочилски бои. Бои кои наста-
нуваат на влакното за време на бојадисувањето. 
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Класификација на боите според 1радбата на моле-
кулот (хемиска градба), апатински, фатал вински, 
азо-бои, дисзо, антраценски, индантренски, индиго 
и сулфатни бои. Црвени бои: ализари (турско 
црвено) функлн, флуоресцентни сезони, скерлетно 
црвенило хризиодин и др. Портокалени бои: али-
зарин оранж I, II и III, индатрен оранж. Жолти 
бои: пикринска киселина, марциусово жолто, азо-
жолто, право и ализарин жолто. Зелени бои: ма-
лахит — зелено, бриљатно зелено. Сини бои: ани-
линско сино, ализаринско сино, инданерен сино, 
бело индиго — тегетн сино. Индиго иди: пурпур-
на боја. Виолетни бои: метал виолет и хелиотроп. 
Црни бои: анилинско црно. Кафеави бои: алтрауен 
кафеаво и бисмарково кафеаво. Пакување на бои-
те: во прав, во грутки, во правилни парчиња (пло-
чи, топки и др.). 

Лакови. Испарливи лакови. Нитролакови. Фир-
најси или масни лакови. Сикативи. Лакови за вна-
трешни и надворешни работи. Специјални лакови. 
Пакување на боите и лаковите. Поважни прет-
пријатија за производство на бои и лакови во 
СФРЈ и СРМ. 

Хемиски производи: Киселини: сулфурна, азот-
на, солна, оцетна, винска, борна, фосфорна, сали-
цилна, бензоева и др. 

Базични производи: амонијак, сода, карбонат, 
кристална сода, сода бикарбона, сода каустик, но-
тата , апон, карбонат. Разни други хемиски индус-
триски производи: хлорна вар, сулфур, боракс, 
нишадор, модер камен, зелен камен, кара-боја, 
хромна стипца, шалитра, обхромати (калиев, на-
триев). Метил-алкохол, формални, глицерин, скроб, 
туткал, арапска гума, декстрин, катран (од каменен 
јаглен и од дрво). 

Средства за уништување на паразити, инсек-
ти и штетници, плевели, глувци и др.: мишомор, 
фасфон, гамузид, нафталин, дидити, никотин и 
др. бухач. 

Отпад — дефект 
Текстилна стока: Растителни текстилни влак-

на (памук, коноп, лен, јута и др.). Животински тек-
стилни влакна. Вештачки текстилни влакна. 

Парталите (крпите) како текстилна и друга 
суровина. Хартија, бездимен барут. 

Преѓа. Фелерична (дефектна) преѓа. Ткаенини, 
разни видови ткаенини. Ткаенини со дефекти (фе-
лер). Демодирана текстилна стока. Конфекциони 
стоки. Фелерична, демодирана и употребувана об-
лека. Килими. Ќебиња, покривки. Фелерични и 
употребувани килими и др. Фелерични тантели, 
гајтани и други галантериски стоки. Фелерични и 
демолирани кожни производи и обувки. Употребу-
вани кожни, гумени предмети и предмети од плас-
тични маси. Употребувани седла, амути, узди и 
други. 

Метална стока. Употребувана метална стока и 
амбалажа. Фелерични метални предмети: прибор за 
кујни и прибор за јадење, разни лажици, вилици, 
ножеви, воденици за месо, кафе, бибер и др. Друг 
прибор: тепсии, тенџериња. Прибор за бричење. 
Градежни окови: разни брави, спој ници, брави 
и други, катанци, клучеви, резиња. Лимови — црни 
и поцинкувани. Празни метални буриња. Електро-
инсталациони и други електрични материјали. Про-
водници, прекинувачи, утикачи, осигурачи, струјо-
мер^ пегли, решои, печки за готвење, печки за 
отопление, батерии, џепни ламби. Разни други 
метални стоки (употребувани и фелерични). Ме-
тални алати (употребувани и фелерични). До-
машен алат (секири, чекани, клешти, турпии и 
др.). Алат во занаетчиството и индустријата. 
Земјоделски алати (мотики, српови, лопати и др. 
Санитарни уреди. Водоводни материјали, цев-
ки, славини и др. Кугел — лагери и др. Земјодел-
ски машини, плугови, брани, валци, мотори, трак-
тори, електромотори и др. машини. Употребувани 

и фелерични музички инструменти, гудачки ин-
струменти. Инструменти за дување. Клавири, пи-
јана и др. музички (нотни изданија.). 

Употребуван и дефектен ловџиски прибор, 
оружје, ловџиски пушки, разни видови, ловџиски 
чаури и др. Употребуван и фелеричен прибор за 
спорт. Текстилна, кожна, дрвна, железна и гумена 
спортска стока. Дефектна стока од стакло, порце-
лан и керамика. Видови дефекти. Деформација, 
пукнатини и извалкано и др. Дефектно стакло за 
прозорци. Видови дефекти. Употребувано стакло. 
Дефектно и употребувано шупливо стакло. Амба-
л а ж а стакло. 

Порцелан, дефектен и употребуван порцелан. 
Бел порцелан, шарен порцелан (украсен). Порцелан 
во боја. Порцелански гарнитури — чинии, длабоки 
садови, филџани, лончиња. Бела и демодирана, 
фелерична и употребувана мајолика. 

Хартија и хартијна стока. Книги Печатени 
часописи. Видови литература. Музички дела. Бе-
летристика и стручна литература. Домашни и увоз-
ни книги. 

Дрвена граѓа. Употребувана дрвена граѓа. На-
мештај. Употребуван намештај. Дрвен, кожен, ме-
тален. Видови намештај (кревети, мадраци, каучи, 
отомани, столови, маси, библиотеки, столчиња, за-
качалки, чивилуци и др.). Демодиран намештај. 
Употребувани врати, прозорци, рамки за врати и 
рамки за прозорци. Тули, ќерамиди, цреп, инстала-
ции за купатила, кади, шолји за клозети, умивал-
ници, лавабои, бојлери, славини, (стоки од урнати 
стари куќи). Употребувана жица, бодликава жица, 
мрежи од плетена жица. Јажиња од жица. Син-
џири и друго. 

2. Организација и техника на продажба на стоката 
Трговија, општ поим, улога и значење на трго-

вијата во стопанството воопшто. 
Трговска организација, поим: трговско прет-

пријатие на мало и на големо внатрешна органи-
зација (деловни единици на трговски претприја-
тија). 

Продавница: поим и видови (во општи црти, со 
посебен осврт на продавници за самопослужување и 
самоизбор). Надворешен изглед (фирма, излог, 
влез). Инвентар во продавниците и неговата функ-
ција. Хигиено-техничка заштита (прописи). Стока 
како предмет на трговијата: поим, видови (курент-
на и некурентна, за секидневна, сезонска и ретка 
потрошувачка, оригинална, сурогат и фалсификат, 
прима, секудна и др., домашна и увозна, во де-
лови и комплетна. Народен имот, однос на кадро-
в и к во трговијата кон стоката. Одржување и чу-
вање на стоката. Асортиман, поим и видови. Загуби 
на стоката. 

Амбалажа: поим, видови, одржување и чување. 
Приготвување на стоката за продажба. Требување 
на стока (документација). Распакување, чистење, 
дотерување, сортирање, класирање, обележување со 
цени, претходно пакување. Распоред на стоката по 
работни места. Техника на продажбата на стока 
во продавници. Продавач и неговите особини. По-
трошувачи — видови. Психологија на потрошува-
чите. Запознавање желбите на потрошувачите. 
Покажување стока на потрошувачите. Мерење, ва-
тиран^ и пребројување на продадената стока. 
Пресметнување и наплата — парагон, блокови, па-
кување и продавање на продадената стока. 

Продажба на потрошувачки кредит: поим на 
кредит, начин на добивање на потрошувачки 
кредит. Извештај за дневниот пазар. Инвентари-
сање (попис): поим цел и видови на инвентариса-
ње. Припрема за попис, техника на пописот (по-
писни листи), кусоци одвишоци. Стоковни и парич-
ни документи (товар лист, поштенски, спроводни-
ца, фактура, чек). 
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Основање на трговско претпријатие (оснивачи, 
постапка, регистрација). Средства на трговските 
претпријатија (добивање фондови). Вкупниот при-
ход и неговата расподелба. Трошоци на тргови-
јата. Калкулација на продажната цена. Личен до-
ход. Работа по учинок. Инспекции: пазаришна, са-
нитарна. Купопродажен договор, поим, значење, 
форма, основни состојци (вид, количина и цена на 
стоката), испорака и плаќање на стоката. Квалита-
тивен прием на стоката. Количествен прием на сто-
ката. Рекламации. 

Продавници со самопослужување 
Самоуслужување, општ поим — развиток на 

самоуслужните продавници. Основни карактерис-
тики и причини кои ја предизвикале нивната по-
јава. Фактори кои делувале за развитокот на само-
услужните продавници. 

Социолошки и психолошки фактори, општ поим 
— психолошки проблеми на потрошувачите — 
психолошки проблеми на персоналот во самоуслуж-
ните продавници. 

Планирање и локација на самопослужни про-
давници. Процес на продажбата — поим — про-
дажен објект и неговата функција. Продажни прос-
тории. Корисност на површините и сл. Магацин-
ски и други простории. Карактеристики на опре-
мата. Зависност на опремата во процесот на про-
дажбата од функцијата на опремата — типови оп-
рема. Функционално разместување на опремата. 
Општи карактеристики на стоката во самопослуж 
ните продавници, стоки, стокови групи и асортиман 
— кој е најповолен распоред на стоката: право, ко-
со, попречно и др. решение. Комуникативни приоди. 
Разместување на опремата и фактори за функцио-
нално користење на просторот. Општи квалитети 
на стоката. Нови типови на прехранбени артикли. 
Современо комерцијално пакување на стоката во 
самоуслужните продавници. Услови за успешно 
ладење на стоките. Примена на ладењето на сто-
ките. Индустриско прехранбени и ^прехранбени 
производи, месо, деликатесни производи, пекарски 
производи, овошје, зеленчук и друга ^ п р е х р а н -
бена стока. Излагањето како основен вид на про-
дажбата во самоуслужните продавници. Кадри 
во продавниците за самоуслужување — степен на 
стручноста, специјалност, видови работни места: 
касиер, раководител и др. Улога на персоналот во 
самоуслужните продавници. 

3. Стопанска математика 
Општ поим на предметот стопанска математика 

(значење и важност). 
Броеви: неименувани и именувани броеви. 
Читање и пишување на броевите; видови бро-

еви. Доливост на броевите, раставување сложените 
броеви на прости чинители, најмал заеднички 
содржател. 

Четири сметковни работи со неменливи броеви 
(собирање, вадење, множење и делење). Поправка 
во врска со четирите сметковни работи. Олеснение 
при сметковните работи: олеснение при собирање-
то, вадењето, множењето и делењето. Множење со 
10, 100 и 1.000. Множење со множители коишто 
се содржат во декадни единици (0, 25, 2,5, 25, 0, 125, 
1,25 итн.). Множење со користење на единици. 
Множење со два двоцифрени броја од 11—19. 
Множење со раставување и множителот на прости 
чинители. Множење со 11 и 111. 

Олеснение при делењето: делење со декадни 
единици: 10, 100 и 1.000; делење со раставување на 
прости чинители; делење со делители кои што се 
содржат во декадни единици (со 1, 25, 2,5, 0, 125, 
1,25 ити.). 

Дропки: обични дропки (прави, неправи и ме-
шовите). Четири сметковни работи со обични дроп-
ки (собирање, вадење, делење и множење на дроп-

ки). Десетични дропки. Претварање на обични 
дропки во десетични броеви и обратно. 

Скратено множење и делење. Именувани бро-
еви. Сметковни операции со именувани броеви. Че-
тири сметковни работи со едноимени и многуимени 
броеви. 

Паричните единици на поважните европски и 
воневропски земји. 

Мерки: за должина, површина, запремина, теч-
ност, време и број, тежина (метрички систем во 
Англија). 

Размери и сразмери (видови и својства). 
Правило тројно (просто и сложено). 
Верижно правило: просто и сложено верижно 

правило. 
Процентна сметка: процентна сметка од 100; 

процентна сметка над 100 и процентна сметка под 
100. 

Промилна сметка: промилна сметка од 1.000, 
над 1.000 и под 1.000. Претварање на промил на 
стопа во процентна и обратно. 

Сметка за мешање. Мешање стоки со познати 
количини и цени односно квалитети; мешање стоки 
со познати цени или квалитети: ограничено и не-
ограничено мешање; мешање на благородни ме-
тали. 

Каматна сметка од 100. Проста трговска кал-
кулација. Геометрија, основни геометриски фигури 
— тело, површина, линија и точка. 

Пресметување на површина, обем и запремина 
ка ј геометриските слики и тела (триаголник, че-
твороаголник, трапез, круг, коцка, квадрат, ваљак, 
купа и точка). 

Занимање — МАГАЗИНЕР 
Практичен дел: Преку практичната работа кан-

дидатот на основа конкретната задача, треба да 
покаже квалитетна и временска способност да ги 
изврши определените работи за кои се бара сте-
пен на стручно образование на квалификуван ра-
ботник, како и да го објасни процесот на извр-
шената задача. 

Практичните задачи ги определува испитната 
комисија во врска со работите од стручните пред-
мети: организација и работа на магазинската 
служба и познавање и складирање на стоката. 

Теоретски дел: Теоретскиот дел на испитот се 
состои од стручно теоретски и општообразовни 
предмети. 

а) Стручно-теоретски предмети 
Кандидатите за степен на квалификуван ма-

газинер ги полагаат следните предмети: 1 позна-
вање на стоката, 2 организација и работењето на 
магазинерската служба и 3 стопанска математика. 

1. Познавање на стоката 
Познавање на стоката. 
Кандидатите за квалификуван работник за за-

нимањето магазинер ќе полагаат испит по испит-
ната програма предвидена за занимањето про-
давач. 

2. Организација и работењето на магазинската 
служба 

Поим и дефиниција на магазинот (складиште-
то). Магазинот како простор во кој се сместува, 
чува и врши определени манипулации со стока. 

Поделба на магазините со оглед на: 
а) функцијата — главни или централни, по-

мошни, прирачни, откупни. 
б) поделба на магазините според начинот на 

градењето — затворени и отворени. 
в) поделба на магазините со оглед на припаднос-

та на стопанската организација — магазин на про-
изводно претпријатие, магазин на трговско прет-
пријатие. 
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Поблиско определување на магазините на про-
изводните претпријатија. Магазини на: суровини, 
материјал, алат и ситен инвентар, по лу производи и 
готова стока, амбалажа. 

Местото на магазинот во организационата 
структура на стопанската организација. Полож-
бата на магазинот во однос на другите сектори 
во стопанската организација; однос на магазинот 
и техничкиот сектор 

Номенклатура на стоката и материјалот. Важ-
носта на воведувањето на номенклатурата. Номен-
клатура по: гранки на изворите, по азбучен ред. 
Основните одлики на обете номенклатури. Комби-
нација со букви и декадна класификација. 

Магазински работи и документација. Воопшто 
за магазинските работи. Поделба на магазинските 
работи на: примена на стока и материјал, манипу-
лација со стоката и материјалот, издавање на сто-
ката и материјалот, одржување на магазинските 
простории. Примена на стоката и материјалот. 
Интерна комисија за примање. Опис на работите 
на комисијата, состав на комисијата и комисиски 
записник за примањето иа стоката. Квалитативно 
и квантитативно примање на стоката. 

Квантативно утврдување на стоката: со мере-
ње, вагање, 'пребројувања. Квалитативно при-
мање на стоката и материјалот. Специфичност на 
утврдувањето квалитетот на стоката. Органолеп-
тички, биолошки, физички, механички, физичко -
хемиски и хемиски испитувања. Приговор на ква-
литетот на стоката. Рок на приговорот. Во кој слу-
чај приговор може да се даде и по шест месеци 
од приемот на пратката. 

Манипулација со магазинската стока — бара-
ње за исправна манипулација со магазинската сто-
ка. Рационално сместување на стоката. Сортирање 
на стоката. Степен на искористеноста на магазин-
скиот простор. Зависност на степенот на искористе-
носта од видот на стоката, како и од начинот на 
складирањето. Одржување на магазинските прос-
тории. Чистота и ред, чување и осигурување на 
магазинската имовина. Поправка на магазинските 
уреди. 

Издавање на стоката и материјалот. Интерно и 
екстерно издавање. Интерно издавање: издавање 
на суровина, материјал и полупроизводи од мага-
зинот на погоните. Екстерно издавање: издавање 
на стока од магазинот на купувачи. 

Магазинска документација — .пропратни доку-
менти. Поделба на пропратните документи на: те-
ретним (коносман), товарен лист, камионски то-
варен лист, поштенски спроводници, испратен лист, 
спецификација и фактура. 

Воспоставување на влезна документација. Кои 
податоци ги опфаќа магазинското примање. Упо-
редување „влезот" на стоката со пропратните до-
кументи, спецификација на порачката, купопро-
дажниот договор или заклучницата. Оригинал и ко-
пија на магацинското примање. По кој пат цирку-
лираат копиите на магазинското примање. 

Воспоставување на магазински документи при 
издавање на стоката и материјалот. Поим за захтев 
(барање). Требување или налог за издавање на 
суровини и материјали, устројување на „издат-
ница". Налог на продажниот сектор за издавање 
на стоката. „Испратница" на стоката. 

Магазинска картотека. Евиденција на „вле-
зот" и „излезот" на стоката и материјалот. Воде-
ње на магазинската картотека по количини и ар-
тикли. Податоци што ги опфаќа магазинската 
картица (датум на книжење, ознака, види број 
на темелницата, опис на стоковната работа, влезот 
на материјалот, излезот и состојбата по извршената 
промена). Поврзаност на магазинската евиденција 
со материјално-стоковното книговодство. Водење 
на магазинската картотека по количини, артикли 

и цени. Прикладност на ваквото водење на карто-
теката за оние претпријатија во кои артиклите се 
водат по плански или претсметковни цени. Водење 
на магазинската картотека по количини, артикли, 
цени и вредности. 

Евиденција на амбалажата. Документација, при-
мање и експедирање на амбалажата и картотека. 

Влијанието на магазинската служба на сни-
жувањето на трошоците. 

Поим за обртот на стоката. Коефициент на 
обртот преку магазинот. Зависност на коефициентот 
на обртот од: видот на стоката, од пазарот од ти-
пот на магазинот. Техника на пресметнувањето на 
коефициентот на обртот. 

Определување состојбата на залихите во ма-
газинот. Утврдување на аритметичка средина меѓу 
почетната и конечната состојба (на пример на по-
четокот и на крајот на годината), утврдување на 
аритметичката средина на месечната состојба, утвр-
дување на состојбата на залихите со пондерирана-
та аритметичка средина. 

Време на задржувањето на залихите во мага-
зинот како фактор за снижување на трошоците. 
Просечно време за задржување на залихите во 
функционална зависност од технолошкиот процес, 
пазарот, набавката, функцијата на претпријатието. 
Проблем на прекумерни залихи. Фактори што вли-
јаат на сменувањето на залихите. Уштеди на ка-
матите за обртните средства. 

Магазинерот како: специфичен стручњак, ра-
ководител, материјално одговорно лице. Стручност 
која што се бара за успешно извршување на ма-
газинската служба, техничко знаење, економички 
знаења, друго; магазионерот како раководител. Во 
што се состои суштината на раководењето? 

Фактори за успешно раководење. Магазине-
рот како материјално одговорен. Во што се состои 
таа одговорност? 

Формирање и расподелба на личните доходи 
ка ј магазинскиот персонал поради поекономично 
и порационално работење. Можност за стимули-
рање на магазинскиот персонал. 

Извори на заштеди во магазинското работење. 
Заштеди во материјалот, во основните средства и 
во кадар. Принципи за поекономична работа на ма-
газинскиот персонал. 

3. Стопанска математика 

Кандидатите, за квалификувани работници за 
занимањето магазинер ќе полагаат испит по истата 
програма предвидена за занимањето продавач. 

Занимање: ОТКУПУВАЧ 
Практичен дел: 

Практичниот дел на испитот се состои од извр-
шување на конкретна испитна задача преку која ќе 
може да се утврдат и оценат стручните квалитети 
на кандидатот што обезбедува успешно и само-
стојно вршење на стручните работи во занима-
њето. 

Практичната задача ја одредува испитната ко-
мисија од редот на практичните работи што треба 
да ги врши кандидатот во занимањето т. е. за кои 
треба да поседува потребни стручни квалитети. 

Теоретски дел: 

Теоретскиот дел на испитот се состои од струч-
но-теоретски и општообразовни предмети. 

а) Стручно-теоретски предмети 
Кандидатот за степен на квалификуван работ-

ник- за занимањето откупувач ги полага следните 
предмети: 1. Познавање на стоката и техниката 
на нејзиното откупување и 2. стопанска матема-
тика. 
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1. Познавање на стока и техниката на неј-
зиното откупување. 

Откуп на волна. Важноста на волната во тек-
стилната индустрија, нејзиното производство во 
СРМ и СФРЈ и примена. Употреба на волната од 
разни соеви и раси на овци. Изглед на влакната 
и неговата граѓа-состав. Осилетни и волнени влак-
на — нивната важност за квалитетот на волната. 
Квалитетот и количината на волната што се до-
бива од разни соеви и раси на овци. Застапени 
раси и соеви на овци во СРМ и СФРЈ. Каракте-
ристика на овчополската, шарпланинската и ме-
рино овци по однос на квалитетот и количината 
на волната што се добива од истите. Означување 
на квалитетот на волната во зависност од разните 
делови на овчето тело. Стрижење на овците. При-
према на овците за стрижење. Начини на стри-
жење. Изведување, на стрижењето и менипулација 
со волната по стрижењето. Општи знаења при 
приемот и ускладиштувањето на острижената вол-
на. Општо за ЈУС и што воглавно зафаќа истиот. 
Микрон, што означува истиот при оценување на 
квалитетот на волната и колку изнесува при некои 
поважни раси и соеви на овци. Рандеман, од што 
зависи неговата големина и колкав е при разни 
волни добиени од разни соеви и раси овци. Ка-
рактеристични особини и прописи за квалитетот 
на волната предвидени во ЈУС. Финоќа на волната, 
вијугавост на влакното, должина на влакното, боја 
на волната, сјај на волната и оштетување на вол-
ната. Разврстување на волната: према старост и 
пол, временски размак на стригот, начинот на 
симнувањето на волната, содржајот на масноти-
јата и нечистотијата, делот на руното, односно оц 
кој дел од овчото тело е симната волната, физич-
ките особини — разврстување на јарината, табачка 
волна, постригот и окрајците и карактеристика на 
фината, средно фината, средно грубата и грубата 
волна. Причини поради кои настануваат штети на 
волната. Грижи за волната за време на ускла-
диштувањето. Пакување и транспорт на волната. 
Означување на потребни податоци на балата со 
волна. 

Откупувач на кожи 
Важноста на суровата кожа во нашето сто-

панство со посебен осврт на СРМ. Производство 
на суровата кожа од разни видови животни. Кож-
ни производи и пласман на внатрешниот и надво-
решниот пазар. Важноста и употребата на кожите 
од поедини домашни животни и од дивеч и ѕве-
рови во индустријата. Одлики на поедини сурови 
кожи. Општо запознавање со граѓата на клетките 
и ткивото и нивната важност како предуслов за 
упознавање на граѓата на кожата. Граѓа на суро-
вата кожа: покожица, кожно ткиво, поткожно 
ткиво и кожно влакно. Манипулација на суровата 
кожа и нејзиното конзервирање. Узроци на распа-
ѓањето на кожата. Цел на конзервирањето. Методи 
на конзервирањето. Средства за конзервирање. 
Начин на конзервирањето. Солење, сушење, со-
лење —• сушење, солење — ладење. Средства и 
припремање на средствата за конзервирање. Ко-
жарска сол и биосал. Особини на животинската 
кожа како. сировина и околности за одредување 
на суровински особини: особеност од видот на ко-
жата, особеност од расата, старост на животното, 
пол. држање на животните, клима, сезона на 
на клањето или убивањето, болести пред клањето. 
Потекло на кожата од заклани, цркнати и отепани 
животни. Симнување на кожата и начин на кон-
зервирање и метод на спроведувањето на конзер-
вирањето. Подела на суровите кожи. Распознавање 
на кожите од разни домашни животни со нивните 
главни карактеристики: кравја, телешка, волов-: 
ска, коњска, магарешка, јагнешки, овчи, козји и 
биволски. Распознавање на кожите од дивеч со 

нивните главни карактеристики: лисица, волк, ша-
кал, дива мечка, рис, куна, твор, видри, јазовец, 
зајак, веверица и кртица. Недостатоци или оште-
тувања ка ј суровата кожа што потекнуваат од 
разни услови на живеење, убивање, клање, кон-
зервирање, ускладиштување и болести на кожите. 
Начин на преземање на кожите: кожи од домашни 
животни, кожи од дивеч и ѕверови. Што предви-
дува југословенскиот стандард при преземањето 
на разни видови на кожи и на кои моменти посебно 
се задржува. Хигиено-техничка заштита при ра-
ботењето со суровата кожа. Болести кај добитокот 
штетни по кожата на животното и здравјето на 
човекот. Примена на стандардот на јагнешки и 
овчи кожи: поделба на квалитет и должина на 
волната ка ј овчите кожи, поделба на суровите 
волнести и стрижените овчи и јагнешки кожи по 
маса (тежина). Поделба на јагнешките и овчите 
кожи по квалитет и карактеристика на I, II, III и IV 
класа и нивното класирање. Примена на стандардот 
на крупни кожи: предмет на стандардот и дефи-
ниција на поедини категории, телешки, говедски, 
биволски и коњски. Примена на стандардот на те-
лешки кожи. Изглед на кожата при приемот, раз-
врстување на телешките кожи по доба, старост и 
карактеристика на: млечни и хранети со мешана 
храна — телиња. Разврстување на телешките кожи 
по тежински категории. Разврстување на телешките 
кожи по квалитет и одлики на I, II, III и IV класа. 
Кланичко спремање на свинската кожа. Категории 
на свинските кожи: а, б, ц. Разврстување на свин-
ските кожи по квалитет: I, II, III и IV шкарт. 
Кожи од дивеч и ѕверови:, преземање на кожи-
те, сортирање на кожите. Пакување и порака 
на ситни кожи, крупни кожи, свински кожи. 
Грижи за кожите за време на конзервирањето до 
предавањето за преработка. Одредување на кате-
гории свински кожи и нивното класирање I, II, 
III и XV. Сортирање на кожите од дивеч. Пакување 
на ситни, крупни и свински кожи. 

Откупувачи на памук, лен, коноп, кожурци 
(кокони) и пердуви 

Поим и значење на стокознанието. Органолеп-
тичка метода за испитување на текстилните влакна 
и пердувот (гледање, пипање, мирис и др.). Микро-
скопско испитување на текстилните влакна. Памук* 
Состав и структура на памучното влакно. Добивање 
и квалитет на домашниот памук. Неочистен и очис-
тен (од семе) памук. Чистење. Квалитет на нашиот 
памук по должина на влакното, по финоќата на 
влакното, по бојата, блесокот и др. Недоразвиени 
(незрели) памучни влакна. Кратки влакна. Употре-
ба на памукот во текстилната индустрија, занает-
чиството и домаќинството. Употреба на кусите 
влакна во индустријата за хартија, вештачка свила, 
бездимен барут и др. Употреба на памучното семе. 
Производство на памук во светот, СФРЈ и СРМ и 
проблеми во производството и набавката на памук. 
Коноп., обработка на конопот (жетва, топење, одде-
лување на влакна). Видови стеблики ка ј конопот 
(дводомни растенија) и квалитет на влакната. Про-
изводство на коноп во СФРЈ и набавка на коноп 
од најблиските реони. Лен: производство и обра-
ботка на ленот и коптонизација на конопот и ле-
нот. Кожурци или кокони. Култивирање на сви-
лената гасеница. Видови кожурци според бојата, 
големината, финоќата на влакното и др. 

Спречување изведувањето на кожурците (со 
печење). Чување на кожурците и амбалажирање. 
Проблеми во производството на кожурци и снабду-
вање на свиларската индустрија со суровини и до-
бивање и употреба на свилата. Перја од домашни 
птици. Необработени и обработени (чиј ани) пердуви. 
Употреба на пердувите. Погодно време за откуп на 
горенаведените суровини. 
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Откупувачи на зрнени храни, варива, мас ло дај ни 
семиња и семе за сетва 

Поим и значење на стокознанието и техноло-
гијата. Познавање и испитување на прехранбените 
продукти. Основни поими за составот на житните 
зрна (житото). Значење на јаглените хидрати во 
прехранбените продукти. Видови јаглени хидрати. 
Скроб (нишесте). Значењето на житото во исхра-
ната на населението. Проблеми во производството 
и набавката на житото. Производство на зрнените 
храни (жито) во светот, во СФРЈ и СРМ. Видови 
толитарска тежина. Што е хектолитарска тежина, 
на житни растенија. Квалитет на пченицата. Хек-
Како се пресметува. Житна вага. Употреба на жит-
ната вага. Чистота на житото. Утврдување (испи-
тување) на чистотата. Толерантен процент на не-
чистотата. Влагата на житото. Утврдување на 
влагата (сушење). Пресметување влагата во про-
центи. Толерирана влажност. Други важни свој-
ства на пченицата (пуноќа, големина или едрост, 
миризба, вкус, скршени, болни, празни и нагризани 
зрна. Видови пченица. Тврда и мека пченица. 
Стари месни сорти пченица. Увозни: италијански 
сорти пченици. Вештачки сорти (постигнати со вкр-
стување) на наша база. Состав на пченицата. Јаг-
лени хидрати, белтоци, витамини, вода, пепел. Хе-
миска анализа на пченицата. Проблематика во 
трговијата со пченицата и употреба на пченицата. 
Мелничка индустрија (накусо). Пченка: производ-
ство на пченка во светот, СФРЈ и СРМ. Проблеми 
во набавката и пласман на пченката. Видови пчен-
ка. Старо семе. Хибридна пченка, видови пченка 
по бојата. Пченката во нашиот стопански живот. 
Значење на пченката во сточарството и индустри-
јата и состав на пченката. Јачмен, производство на 
јачмен во СФРЈ и СРМ. Видови (сорти) јачмен 
(за зоб, за пиво, за „кафе" и др.). Квалитет на 
јачменот. Хектолитарска тежина, чистота, влага 
ити. Проблеми во производството и набавка на 
јачмен за пиво. Овес (зоб). Овесот како храна за 
добитокот и „снегулки" од овес како диетална 
храна. Ориз. Производство на ориз во СФРЈ и 
СРМ. Увезување на ориз. Проблеми сврзани со на-
бавката и пласманот на оризот произведен во 
СРМ. Составот на оризот. Оризот како вариво. 
Нишесте од ориз (пудра, пудинг и др.). Нелупен 
ориз (арпа) и лупен ориз. Разни сорти на ориз. 
Хектолитарска тежина на оризот. Нараснување на 
варениот ориз и раскашување при варењето (важни 
квалитети). Просо. Квалитет на просото и упо-
треба. Складирање на житните зрна, амбари, ко-
шеви, магазини, механизирани магазини. Силоси. 
Проблематиката сврзана со складирањето на жи-
тото. Транспорт на житото. Грав (боб, пасул, фа-
сул итн.). Видови (сорти) према бојата (бел, жолт, 
шарен). Према големина на зрното (ситен и јадар). 
Сорти према производните области (тетовски, по-
жаревачки итн.). Варивост на гравот. Познавање 
на варивоста. Складирање и транспорт на гравот 
и проблеми при набавката на гравот. Леќа, вари-
вом и чистота. Слануток (наут). Видови наут за 
„кафе", за леблебија. Маслодајни суровини. Афи-
оско семе „Репица", сусам, сончоглед, семки од 
тикви, кикиритки. Својства на маслодајните ра-
стенија. Процент на маснотијата. Употреба. Пробле-
матиката на трговијата со маслодајни семиња. Се-
миња за сеење на разни' растенија од стопанско 
значење. Семе за крмни растенија: уров, детелина, 
луцерка, сточна репка и др. Семе за индустриски 
растенија: конопно, ленено, шеќерна репка. Време 
за жетва на крмните и индустриските семиња. 
Чистење на семето, 'ртење (клијавост), времетраење 
на 'ртењето. Амбалажирање, начин на пакување, 
складирање и чување од расипување на семето. 
Проблеми во производството и набавката на крмни 
и индустриски семиња. 

Откупувачи на добиток, домашни птици, 
млечни производи и јајца 

Поим и значење на технологијата и стоко-
знанието. Распознавање на стоката по органолеп-
тичката метода (гледање, пипање, одредување при-
ближна тежина со дигање итн.). Одредување ста-
роста, полот и расата на добитокот. Одредување 
степенот на угоеноста и др. Одредување млеч-
носта, ако добитокот се бара за молзење. По мож-
ност, одредување и плодноста на добитокот, ако 
истиот е одреден за раеплодување (рентабилна 
плодност). Говеда за клање: угоени волови. Мини-
мална жива мера. Одредување на живата мера и 
оценување вредноста на воловите. Преземање на 
стоката, утврдување транспорт и прехрана на ис-
тата. Телиња и јунци. Купување, натоварување. 
Транспорт, прехрана. Калирање на стоката (кај 
говедата). Проблеми сврзани со производството, 
набавката, транспортот и прифаќањето на едриот 
рогат добиток. 

Погодни подрачја за набавка на едар рогат 
добиток. Ситен рогат добиток (овци, јагниња). Ку-
пување, прифаќање, транспорт, прехрана и сместу-
вање на тој добиток до (клањето) ако е за клање. 
Проблеми во производството, набавката, транспор-
тот на ситниот рогат добиток. Подрачја за набавка 
на ситен рогат добиток (јагниња, угоени кочови, 
овци и др.). Мршави свињи: купувачи, транспорт 
и прехрана до навното продавање. Угоени свињи 
(свињи за маст). Минимална жива мера ка ј уго-
ените свињи. Утовар, транспорт и растовар. Ка-
лирање. Меснати свињи (свињи за месо). Макси-
мална жива мера кај овие свињи. Мали прасиња 
за клање и „шункаши" и набавка на истите. Про-
блеми сврзани со набавката на разните видови 
свињи (мршави, угоени, меснати и др.). Подрачја 
каде оваа стока може да се купи. Кастрирање. 
Влијание на кастрирањето врз квалитетот и кван-
титетот на месото. 

Домашни птици — кокошки, гуски, шатки, ми-
сирки и др. Распознавање полот и староста ка ј 
птиците. Угоени домашни птици. Жива мера на 
птиците. Начин на гоење на домашните птици. 
Хранење и негување. Кастрирање на птиците (ко-
кошки и петли). Купување, сместување, транспорт 
(утовар и растовар). Хранење до продавањето. Ку-
пување, пакување, транспорт и чување на заклани 
домашни птици. Разладно и смрзнато месо. 

Трговија со заклан добиток. Проблеми во кла-
т е н а т а индустрија. Рационално исползување на 
разладните инсталации во СРМ за правилно снаб-
дување на населението со месо. 

Млечни производи. Производство на сирење. 
Сириште. Подсирување. Бело сирење. Видови на 
сирење според тврд оста (меко и тврдо). Видови 
на сирење според маснотијата (масно, полумасне 
и обично сирење). Кашкавал, пашко сирење, тра-
пист и други домашни сирења. Поважни странски 
сирења (накусо). Масло (путер). Реони (подрачја) 
за снабдување. Производство. Квалитет на маслото. 
Чување и пакување. Ужички кајмак. Производ-
ство и производни подрачја. Видови: млад и зрел, 
опаковка. Проблеми при снабдувањето на населе-
нието со квалитетни млечни производи. 

Јајца: состав и содржина на јајцата. Хранли-
вост. Квалитет на јајцата според преснотијата (го-
лемината). Одредување на преснотијата и класи-
рање по големина. Пакување и транспорт на 
јајцата и конзервирање. Јајца во прав (накусо) 
Скршени и расипани јајца. Проблематика во про-
изводството и организацијата на откупот на јајца. 
Извоз и увоз на јајца. Проблеми при увозот и 
извозот. 
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Откупувачи на овошје, зеленчук 
и зеленчукови семиња 

Поим и значење на технологијата. Набавка на 
овошје и зеленчук. Познавање на времето (сезоната) 
и областа (територија) за набавка на зеленчук и 
овошје. Познавање на патиштата (патната и же-
лезничката мрежа) од производните области до 
конзумните центри. Примање на овошјето и зелен-
чукот од производителот. Класирање и сортирање 
на зеленчукот и овошјето по зрелост, боја, голе-
мина, форма, чистота, неповреденост и др. Југо-
словенски стандарди за зеленчук и овошје. Паку-
вање на овошјето, начин на пакување. Видови 
амбалажа за овошје и зеленчук. Југословенски 
стандарди за амбалажа. Транспорт на овошје и 
зеленчук (камиони, возови, авиони и др.). Разладни 
уреди при транспортот. Погодно време за тран-
спорт на овошјето и зеленчукот. Складирање на 
овошјето. Разни видови на складирање. Расипу-
вање на овошјето. Причини за расипување. Спре-
чување на расипувањето — потребни мерки, грижи 
за запазување на преснотијата, изгледот, бојата, 
аромата и хранливост на овошјето и зеленчукот. 
Производство на овошје во СРМ и СФРЈ. Пласман 
на овошјето и зеленчукот во СРМ и другите ре-
публики. Набавка на овошје и зеленчук од другите 
републики за населението во СРМ. Пласман на на-
шето овошје и зеленчукот на странскиот пазар. 
Вкусови и стандарди — разни увозници. Водење 
сметка за желбите на потрошувачите при набав-
ката на зеленчук и овошје за трговијата. Мерење 
на овошјето и зеленчукот (кантар, децимална вага). 
Калирање. Конзервирање на овошјето и зелен-
чукот. Набавка на сушено овошје и зеленчук 
(печени сливи, сушени пиперки и др.). Набавка 
на лук, кромид и компири. Црвен пипер. Видови. 
Фалсификати и испитување. Јужно и тропско 
овошје. Видови. Производни области, квалитета, 
пакување, складирање и транспорт. Значај на јуж-
ното овошје за правилната прехрана на населе-
нието. Класирање и сортирање според зрелоста, 
големината, формата, бојата, преснотијата, вку-
сот и аромата. Стандарди на јужното овошје во 
разните земји. Овошни преработки. Мармалад, ком-
пот. Ладилници. Снабдување индустријата и ла-
ди лниците со квалитетно овошје и зеленчук. Гра-
динарски растенија: лобода, целер, цвекло, грашок, 
зелки, кел, келераба, карфиол, спанаќ, краставици, 
компир (за семе), лубеници, дињи, кромид (арпа-
џик), лук, прас, магдонос, пиперки, домати, модри 
патлиџани, бамји, репки, тиквички и др. Позна-
вање на видови и сорти на семето. Чистење на 
семето, време за 'ртење на семето (клијавост). 
Погодно време (сезона) за набавка на семе. Амба-
лажирање, начин на пакување на семето. Чување 
на семето од штетници и од расипување. Одреду-
вање на квалитетот и 'ртењето (клијавоста) на 
семето. Набавка на пресни и суви печурки. Па-
кување на сувите печурки. Проблеми при произ-
водството на семиња и нивната благовремена на-
бавка. 

Откупувачи на отпадоци (отпад) 
Поим и значење на технологијата. Отпадоците 

како значајна суровина во некои индустриски 
гранки. Употребување на предмети, кои уште не 
ја изгубиле својата употребна вредност и знатно 
го зголемуваат сточниот фонд. Купувањето на до-
траени или демодирани предмети овозможува да 
се растеретуваат станбените простории. 

Текстилните отпадоци развлакнени (котонизи-
рани) како знатна дополна на текстилните суро-
вини. Целулозните отпадоци како суровина во 
индустријата за хартија, индустријата на вештачки 
текстилни влакна, пластични маси и експлозиви, 
бездимен барут (нитроцелулоза, ацетоцелулоза ити). 
Употреба на стари крпи за чистење на машини, 
прозорци и др. Квалитетот на текстилните отпадоци. 

Чистата еднообразност (одделно памучни, волнени). 
Присуство на други предмети во крпите (копчиња, 
петлици и др.). Пребирање, класирање и чистење 
на текстилните отпадоци. Проблеми при откупот 
на текстилните отпадоци. Купување на употребу-
вани кожни и крзнени предмети. Стари седла, ала-
ти, погонски машини и др. Улогата на старото 
железо при добивањето на челик (сименс-мартинова 
метода). Видови железни и други метални отпа-
доци. Купување на употребувани метални пред-
мети уште годни за употреба. Одредување степенот 
на дејноста на употребуваните метални предмети. 
Употреба на металните отпадоци во металургијата 
и во хемиската индустрија (модер камен). Упо-
требливост на металните садови (казани, котли, 
тенџериња, тепсии). Употребливост на машини за 
шиење, бицикли, мотоцикли. Употребливост на 
стари алати, орудија и машини во земјоделието. 
Употребливост на стара метална амбалажа (метални 
буриња, канти, конзервени кутии и др.). Употреб-
ливост на стари инструменти за свирење и проб-
леми при откупот и превозот на металните отпа-
доци. Употреба на стаклените отпадоци (парчињз) 
во производството на стакло (шишиња за амбалажа 
на пиво, вино, кисела вода и др.). Употребливост 
на дефектни стаклени предмети, деформирани или 
напукнати. Употребувани стаклени предмети. Де-
фектно градежно стакло (за прозорци, црепови, 
ќерамиди, армирано стакло и др.). Дефектни и 
употребувани производи од порцелан и керамика. 
Порцелански гарнитури и поединечни чинии, фил-
џани, чаши, вазни, пепелари и др. Дефектни и 
употребувани санитарни керамички производи (ка-
ди за купатила, „шољи за клозети, умивалници, 
лавабои и др.). Градежни керамички плочки. Стари 
тули и огноотпорни материјали. Хартијни отпадоци 
Хартијните отпадоци како суровина во производ-
ството на хартија, картон и лепенки. Амбалажи-
рање, чување и транспорт на хартијните отпадоци. 
Коски. Собирање на коските. Употреба на коските. 
Коскен јаглен. Коскено брашно, коскена боја. Ор-
ганизација на откупот, складирање, амбалажа и 
транспорт на коските. Употребуван и демодиран 
намештај (кревети, ормани, шифоњери, креденци, 
библиотеки, маси, столови, отомани, каучи, кре-
ветски мадраци, пружини и др.). Одводни и водо-
водни инсталациони материјали (цевки, сифона, 
славини, бојлери и др.). Инсталациони електрични 
материјали (жици, прекинувачи, утикачи, осигу-
рачи, етрујомери). Електрични уреди (пегли, реша, 
печки, греј алки, вентил атори, батерии и џепни 
ламби, сијалици и др. Разни други отпадоци, фе-
лерични и употребувани стоки. Улогата на отпадот 
во трговијата. Проблематика при собирањето на 
отпадоците, нивното складирање и нивниот пласман. 

III 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА СТЕПЕН НА ВИСО-

КОКВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК 
Занимање: ПРОДАВАЧ (РАКОВОДИТЕЛ НА 

ПРОДАВНИЦА) 

Практичен дел: 
Практичниот дел од испитот се состои од извр-

шување на една или повеќе испитни задачи, преку 
кои ќе може да се утврдат и оценат способностите 
и стручните квалитети на кандидатот за успешно 
и самостојно вршење на работите што треба да ги 
врши како високоивалификуван продавач во трго-
вијата, односно како раководител на трговски ду-
ќан — продавница. 

Задачата ја одредува испитната комисија од 
редот на практичните работи што ги врши канди-
датот и за кои треба да покаже потребни стручни 
квалитети — способности. 
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Теориски дел: 
Теорискиот дел се состои од стручно-теориски 

и општо-образовни предмети. 
а) стручно-теориски предмети 
Кандидатите за степен на висококвалифику-

ван продавач во трговијата ги полагаат следните 
предмети: 1 познавање на стоката (технологија), 
2. организација, техника на продажба и раково-
дење со трговски продавници и 3. стопанска мате-
матика. 

1. Познавање па стока (технологија) 
Текстилна стока 

Поим и значење на технологијата. Текстил, 
текстилни суровини и видови на текстилни влакна. 
Растителни текстилни влакна. Видови и производ-
ство. Животински текстилни влакна. Видови и 
производство (волна и свила). Минерални текстил-
ни влакна. Видови и производство. 

Вештачки текстилни влакна: целулозна бел-
точни, полиалидни, полиестерни, поливинилни. 

Технологија на предењето. Подготовка на тек-
стилната материја за предење. Предење. Сукање 
(усукување). Нумерација. Видови нумерација. Под-
готовка пред ткаењето (навивање, сновање, уде-
ну вање). 

Технологија на ткаењето. Везови. Технолошки 
работи при дотерување (доработување) на ткаени-
ните. Механичко доработување. Хемиско дорабо-
тување. 

Проблеми при производството и во трговијата 
на ткаенините и другите текстилни производи во 
СФРЈ воопшто. Проблематика во производството и 
во трговијата на памучни ткаенини. Проблемати-
ката на производството и потрошувачката на па-
мучните ткаенини. Проблематика во производство-
то и потрошувачката на свилените ткаенини. Кон-
фекциски производи. Видови конфекции и нив-
ното значење. Производство и трговија на конфек-
цијата за облека (машка, женска и детска конфек-
ција). Производство и трговија на конфекција за 
долна облека (веш за мажи, жени и деца). 

Производство и трговија на трикотажна кон-
фекција. 

Производство и трговија на разни видови по-
стави и меѓу-постави (астари) за облека. Произ-
водство и трговија со разни видови на декоратив-
ни платна, сомоти и плишови. Производство на 
чаршави, крпи за лице, шамичиња. Производство 
и трговија на тантели, ширити, гајтани, завеси. 
Производство и трговија со постилки, разни ви-
дови и квалитети на килими и ќебиња. Производ-
ство и трговија со филцена стока: шешири, ке-
чиња и друга слична стока. 

Метална и електротехничка стока 
Поим и значење на металургијата. Добивање 

на металите (редукција и електролиза). Црна и 
обоена металургија. Суровини за добивање на же-
лезо. Производство на сурово железо. Производ-
ство на железо и челик во СФРЈ. Означување на 
железото и челиков по ЈУС. Меѓународни стан-
дарди (поим и значење). Механичка и термичка 
обработка на челиков Лабораториско испитување 
на челикот. Заштита на челикот од корозија ('рѓо-
сување или оксидација). 

Обоени метали: 
Цинк, олово и алуминиум, легури, производ-

ство, својства и употреба. Производство и потро-
шувачка на обоените Метали во СФРЈ. Влијание 
на металургијата во општиот стопански подем. 

Метални производи за доработување: профили, 
плех, жица, од разни метали, разни димензии и со 
разни квалитети. Производство и потрошувачка на 
разни земјоделски, занаетчиски и индустриски 
алати. Челични, лимени и производи од жица. 

Електротехнички материјали. Производство и 
потрошувачка на електрична стока во СФРЈ. Елек-
троника лациони материјали (метални, електропор-

целан и пластични маси). Проводници, цевки, оси-
гурачи, прекидачи, етрујомери и др. Сијалици. Ви-
дови сијалици. Електрични апарати во домаќин-
ството. Радио-апарати и телевизори. Производство 
и потрошувачка на радио-апарати и телевизори 
во СФРЈ. 

Книжарски, канцелариски материјали 
и музикални 

Поим и значење на технологијата. Хартија. 
Производство на суровини за хартија: целулоза, 
сулфатна целулоза, натронска, целулоза. Дрвесина. 
Целулозна (хартијна) каша. Добивање на сурова 
хартија. Дотерување (сатинирање) на хартијата. 
Разни видови хартија: Обична хартија (разни ви-
дови). Картон, Лепенка. 

Проблеми во производството и во трговијата на 
хартијата, картонот и лепенка та во СФРЈ. 

Пластични маси. Молекуларна конституција на 
пластичните маси. Производство и трговија: целу-
лозни пластични маси. Белточни пластични маси. 

Полимеризациони пластични маси: поливинил, 
полиетилен, полистирол, плексистакло. Компенза-
циони пластични маси: фенол-формалдехид, ме-
ламнск, полимидни и др. маси во СФРЈ. Папирна 
конфекција. 

Проблеми од производен карактер на папир-
ната конфекција. Средства за пишување и за цр-
тање. Производство на моливи, перца, налив пера 
и друго. 

Производство на мастила, тушеви и разни бои 
за ученици, уметници и цртачи. 

Производство на хартија за цртање и копи-
рање, прибор за цртање и логаритмари (шибери). 

Машини и апарати: машини за пишување, за 
сметање, за размножување и прибор и резервни 
делови за овие машини. 

Канцелариски материјал. Проблеми во произ-
водството на канцелариски материјали и учила 
(помагала) за училиштата. Графика: типографија, 
литографу а и бакротиск и др. Темелно познавање 
на библиографијата. Употреба на ката лозите. До-
полнување на каталозите и библиографиите. Поим 
за продукција на книгите. Критичен преглед на 
продукцијата на книгата до денес во СРМ и пер-
спектива за иднината. Преглед за развојот на про-
дукцијата на книгата во СФРЈ. Автор. Ракопис. 
Издавач. Поновено издавање. Тираж (накусо). Му-
зикални. Составување на музички каталог. Подел-
ба на музичките дела (ноти) на: вокални, инстру-
ментални, солистички, за ансамбли. Класифика-
ција на музичките дела (азбучна и по видови). Из-
давачка дејност зо СФРЈ по војната (познавање). 
Странски издавачки претпријатија. 

Музички инструменти и нивната поделба. Ин-
струменти за симфониски оркестри (со дување, 
ударање, дувачки и др.). 

Народни инструменти (тамбури, гитари, мандо-
лини). Инструменти за дувачки оркестар (плех-
музика). Делови на инструментите и нивното со-
ставување. 

Радиоапарати. Делови за радиоапарати. Звуч-
ници, антени. Индустрија на радиоапарати во 
СФРЈ и поважни претпријатија во странство. 

Кожа, гума. пластични маси и нивните 
производи 

Поим и значење на технологијата на кожата. 
Развој на сточарството тесно поврзан со разво-
јот на кожарската индустрија. Суровини, количини 
и квалитет, како фактор за развој на кожарската 
индустрија. Сурови кожи. Манипулација, конзер-
вирање и складирање. Приготвување на кожите за 
штавење. Штавење на кожата. Разните видови 
штавења и разни штавила. Дотерување на кожата 
по штавењето (сушење,, растегање, гладење, боја-
дисување, мерење итн. 

Изработка на вештачки кожи. Изработка и 
имитација на кожи. Проблеми пред кои се наоѓа 
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кожарската индустрија (производство и потрошу-
вачка на стоката). 

Индустрија на обувки. Видови обувки према 
начинот на обработката и према намената. Пробле-
матика на производството и потрошувачка на обув-
ките во СФРЈ. 

Гума — каучук. Добивање на природниот кау-
чук. Вештачки (синтетичен) каучук. Производство 
на гума. Начини на добивање. Видови гума. Драго-
цени и незаменими својства на гумата. Производ-
ство на гумени производи (артикли). Технички гу-
мени производи, пнеуматична гума, санитарни гу-
мени производи, спортски реквизити ити. 

Проблеми сврзани со производството, тргови-
јата и пласманот на гумените производи. Гумата 
во индустријата на обувки. 

Пластични маси. Молекуларна структура и со-
став на пластичните маси. Физички и хемиски 
својства што ги прават пластичните маси драго-
цена материја во производството на поедини пред-
мети. Производство на пластичните маси. Целу-
лозна! пластични маси. Белточни пластични маси. 
Производство на полимеризациони маси. Поливи-
нил, полистилен, полисторон, плексис стакло. Про-
изводство на кондензациони пластични маси. 

Производство на полиамадни маси. Проблеми 
на производството на пластичните маси. Лепила. 
Производство на лепила за лепење на гума и плас-
тични маси. Производство на дрвени чивии, дрвени 
петици и дрвени калапи за чевли и чизми. Про-
изводство на врзалки (пертли) за чевли. Нумера-
ција на разните видови чевли и според нашите 
стандарди. Гумени обувки широка потрошувачка. 
Чевли од пластични маси и нивната потрошувачка. 
Употреба на кожата, гумата и пластичните маси 
во производството на галантериската стока. 

Млеко, млечни производи и сувомесната стока 
Поим и значење на технологијата. Хемиски со-

став на прехранбените продукти. Причини за бр-
зото расипување на прехранбените продукти. От-
клонување причините за расипувањето на пре-
хранбените продукти. Мерки против расипување 
(одржување на пресното јата). Конзервирање на 
прехранбените продукти. Физички методи на кон-
зервирање. Хемиски методи на конзервирање. Кон-
зервирање на млекото. Пресно, пастеризирано и 
стерилизирано млеко. Амбалажирање, транспорт и 
продавање на млекото. 

Законски прописи, кои говорат за составот и 
квалитетот на млекото и млечните производи. Про-
писи за инјектирањето и надзорот од страна на 
санитарната инспекција на продавниците што ра-
ботат со прехранбени производи. 

Проблематика во производството на млекото. 
Краварство и млечност на кравите. 

Лабораториско дотерување на млекото по вкус, 
по квалитет и по состав. Набавка и пласирање на 
пресното млеко. Испитување густината и масно-
ќата на пресното млеко. Земање и испраќање на 
проба за сестрано испитување на млекото (хеми-
ско, физичко, бактериолошко и др.). Снабдување 
на населението со кисело млеко и јогурт и амба-
лажирање на истите. 

Проблематика на производство на путер. Про-
изводството на сирење. Производство по индустри-
ски пат, на задружен начин, систем бачила и при-
ватни производители. Проблематиката за амбала-
жирање, складирање и транспорт на сирењето 
(штети' кои настануваат — занемарување на про-
блемот). 

Проблематиката за набавка на јајца, амбала-
жирање и транспорт. Квалитет: пресни и големи 
јајца и класирање према горните својства. Јајца 
во прав и конзервирани јајца. 

Месо и сувомесни производи основни пре-
хранбени продукти. Проблематиката на производ-
ството на месо воопшто, а на сувомесните произ-
води — специјално. Сланина, солена и Чадена. Су-
шење и чадење на сувомесните производи. Што 

се постигнува со сушењето и чадењето. Проблема-
тиката на складирањето на сувото месо. Пробле-
матика, складирање и продавање на колбасичар-
ската стока. Видови колбасичарски производи 
(пресни, кусотрајни и долготрајни). Состав и изглед 
на разните видови и својства на истите. 

Улогата на месните конзерви во исхрана на 
.населението. Конзервите кутии, како подесен на-
чин на конзервирање. Видови конзервирано месо. 
Видови конзерви (видови јадења). Рибни конзерви 
како одлична храна. Производство и консумација 
на рибните конзерви, сушење и маринирапа риба. 
Разните додатоци при конзервирањето на месото 
и рибата и што се постигнува со нивното додарање. 
Стандардни прописи при произведувањето на пре-
хранбени производи, а особено на конзервите. 

Овошје и зеленчук 
Поим и значење на технологијата. Хемиски со-

став на храната. Состав на зеленчукот и овошјето. 
Причини за лесното расипување на овошјето. Фи-
зички и хемиски методи за конзервирање на овош-
јето и зеленчукот. Законски прописи за квалите-
тот на прехранбените продукти и санитарни про-
писи на санитарната инспекција. 

Специфични својства на овошјето и зеленчу-
кот. посебно внимание при трговијата со оваа сто-
ка. Калорична вредност, витаминозност, сочност и 
другите својства на овошјето1 и зеленчукот. По-
делба на зеленчукот и овошјето према некои нивни 
својства. Проблеми на производството и потрошу-
вачката на зеленчукот и овошјето во СРМ и СФРЈ. 

Овошјето како извозен (увозен) производ. Про-
блем на амбалажирање на суровите и конзервните 
овошни и зеленчукови производи. Југословенски 
стандарди на пакување. Транспортни проблеми и 
превозни средства во трговијата со зеленчук и 
овошје. Проблематика на складирањето на прес-
ните плодови и конзервираните производи. Прода-
вање на овошјето. Кои овошја и зеленчук не треба 
да се продаваат затоа што не одговараат на са-
нитарните прописи. Производи од овошје. Полу-
производи (мар!?: и пулп) и нивното значење во 
преработката на овошјето. Производство и потро-
шувачка на мармалад, сок, компот, слатко и други 
производи. Овошни сокови. Конзервирање на зе-
ленчук. Разни конзервирани производи (солени, 
кисели и стерилизирани). Сушено овошје и зелен-
чук. Смрзнати овошја и зеленчук. Реони каде се 
произведува зеленчук во поголеми количини и од 
добар квалитет. Реони за производство на квали-
тетно овошје и во поголеми количини. Извоз и 
увоз на овошје. 

Парфимерија, козметика, детски играчки, 
бижутерија 

Поим и значење на технологијата. Суровини 
за производство на парфимериска и козметичка 
стока. Производство на колонска вода. Производ-
ство на парфеми. Начин на, добивање. Производ-
ство и трговија на разни видови помади (кремови). 
Помади за лице и помади за бричење. Својства на 
дезинфекционите и санитетските средства. Произ-
водство на разни четки и други средства за негу-
вање и разубавување и нивната трговија. Произ-
водство на разни метални стоки (ножеви за бри-
чење, бричеви разни и електрични апарати за бри-
чење). Производство на средства за негување на 
косата. Средства за негување на кожата. Произ-
водство на средства за негување на кожата и сред-
ства за разубавување. Пудра, шминка и помади. 
Производство на разна галантериска стока како 
што се: прибор за маникирање, педикирање, чеш-
ли, четки за заби, разни сунѓери. Производство на 
материјал за разни пакувања (бакелитни кутии, 
метални садови, кожни и пластични, стакло, плекси-
стакло и други детски играчки. Производство на 
детски играчки. Производство на шах, шаховски 
фигури и домини. Производство од дрво и лесонит. 
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Производство на играчки од хартија, од гума и 
пластични маси. Производство и својства на ме-
талните играчки: разни возила (минијатура). Прос-
ти и со навивање (самоподвижни). Бижутерија: 
Благородните метали како суровина за производ-
ство на украсни предмети. Џриготвување на злат-
ни украсни предмети (прстени, белезии, разни игли 
и брошки). Распознавање и испитување на злат-
ните предмети. Чистоќата на златните предмети 
изразена во карати или промили. Дубле. Златна 
легура. Производи од дубле. Позлатување со амал-
гам и со галваностегија. Позлатени стоки, дубле. 
Сребрена стока. Чистоќата на среброто изразена 
во премили. Чисто сребрени предмети. Срма (сре-
бро). Филигрански производи. Чување и чистење 
на филигранските производи. Скапоцени камени 
(оригинални и вештачки). Седеф (бисер) природен 
и вештачки. Украсно стакло и др. 

Градежни и огревни материјали 
Поим и значење на технологијата воопшто. 

Важни технолошки процеси во производството на 
градежен материјал. Технолошкиот процес во про-
изводството на рамно стакло. Видови рамно стак-
ло. Димензионирање (должина, ширина и дебе-
лина). Стакла за излози и огледала. Огнеметално< 
стакло. Метно и млечно стакло. Стаклени тули 
(цигли) и ќерамиди (цреп). Проблеми во врска 
со производството на стаклени градежни произ-
води. Стаклената волна како изолационен граде-
жен материјал. Керамиката како' градежен мате-
ријал. Тули (цигли). Видови и облици на тули. Ди-
мензионирање на тули (ЈУС). Ќерамиди (цреп). 
Електрокерамика. Санитарна керамика. Огноотпор-
ни керамички материјали во градежништвото и во 
индустријата. Проблеми сврзани со производството 
на керамиката. Дрвото како градежен материјал. 
Дрвната индустрија важна стопанска гранка во 
СФРЈ. Производство на трупци за пилење и фур-
нирани. Обла граѓа, делкана граѓа и цепена граѓа 
и карактерни својства (димензионирање и намена) 
на оваа стока. Пилена граѓа, видови, асортиман и 
димензионирање (ЈУС). Производство на фурнири. 
Видови на димензии (дебелина) на фурнирот, шпер 
плочите, панел плочите и лесонитот, нивното по-
текло и стопанско значење. Видови (ЈУС). 

Сврзочни градежни материјали 
Вар. Производството на вар. Печена и гасната 

вар. Гипс. Својства. Технолошки процеси во про-
изводството на гипс. Видови гипс. Производството, 
транспортот и чувањето на гипсот. Производство 
на цемент. Суровини. Технолошки процеси (меша-
ње на суровините, печење, мелење итн.). Видови 
цемент. Складирање, амбалажирање и транспорт 
на цементом Бетон. Армиран бетон. Цементни и 
бетонски производи како градежни средства (еле-
менти). Конструктивни градежни материјали. Ка -
мен, модер и песок. Мермерот како украсен и гра-
дежен камен. Битумен и асфалт како градежен и 
изолационен материјал. Горивни материјали. Дрво 
за горење. Видови и квалитети. Зошто дрвото како 
гориво се помалку се употребува и заменува со 
фосилен Јаглен. Дрвен јаглен. Сува дестилација 
на дрвото. Фосилни горива. Тресет. Својства, екс-
плоатација и употреба. Лигнит. Распространетост. 
Производство и употреба. Каменен (мрк) јаглен 
својства и употреба. Каменен јаглен — антрацит. 
Калорична вредност. Видови и употреба. Кокс. 
Производство. Својство и употреба. Јагленот (фо-
силниот) како суровина 'во хемиската индустрија. 
Употреба на гасните горива во индустријата и до-
маќинствата. Начин на продавање на гасните го-
рива. 

Алкохолни И безалкохолни пијалоци 
Поим и значење на технологијата. Алкохолни 

пијалоци. Алкохолно варење или ферментација. 
Потребни услови за правилна полна ферментација. 
Потпомагање (спречување) на ферментацијата. 
Ферментација на ширата. Бело вино. Црно вино. 

Од што зависи бојата на виното (бело, ружица, 
црно). Видови на вина. Тешко и лесно вино. Трп-
каво, кисело „суво", слатко, пенливо вино. Како се 
манипулира со виното. Преточување, чување и 
продавање на виното. Мерење сивлата (процент на 
алкохолот) на виното. Малигани. Произведување, 
својства и амбалажирање на слатките десертни 
вина, на ликерските десертни вина и кабинетските 
вина. Пенливи вина. Шампанско вино. Болести к а ј 
виното. Лекување. 

Производство, амбалажирање и складирање на 
пенливите вина. Амбалажирање на висококвали-
тетните вина, на „столните" и на конзумните вина. 
Употреба на вината за мешање. 

Пиво: Суровини во производство на пивото. 
Производство на пивото (приготвување на слад, 
ферментација на сладот итн.). Видови пиво по 
вкус, по боја и по процент на алкохолот. Склади-
рање на пивото. Амбалажирање на пивото во бу-
риња и шишиња. Точење на пиво од буриња. Апа-
рати за точење. 

Добивање на силни (концентрисани) алкохолни 
пијалоци: ракија, коњак со вино, добивање на ра-
кија од овошје (сливовица и др.). Добш&ње на 
силни пијалоци од суровини што содржат скроб 
(нишесте), виски, вотка, џин, арак, рум. Ликери — 
производство со овошен сок (кирасо), со мирис на 
мирудин и наркотични средства (кафе, какао, ана-
сан, ванилија, мента и др.), со крем (со јајца, вино 
и др.). Јачината на ликерите се изразува со про-
центите на алкохолот (степени). Шпирт или алко-
хол. Производство на алкохол (шпирт). Употреба 
на алкохолот. Денатуриран шпирт (шпирт за го-
рење. 

Безалкохолни пијалоци: минерална вода, ви-
дови на минерални води (за освежување) и лекови-
ти минерални извори кои се експлоатираат. Мине-
рални води кои се продаваат. Зошто изворите на 
минералните води на СРМ не се експлоатираат 
(или нередовно и недоволно експлоатираат). Овош-
ни сокови. Видови, производство. Амбалажирање, 
чување и продавање. Овошни сирупи. Цроизвод-
ство, амбалажирање и продавање. Оранжади, ли-
мунади и др. безалкохолни пијалоци. Пенасти 
безалкохолни пијалоци. Сода—вода. Прашоци 
(суви супстанци) кои со вода се употребуваат 
како пенливи безалкохолни пијалоци. Пивоквасот 
и бозата, како и безалкохолни пијалоци, кои се 
производени од скробни суровини со фермента-
ција на истите. 

Оптички уреди и материјали 
Поим и значење на технологијата. Видови 

оптички уреди. Употреба на сферните огледала, 
(вдлабнати испупчени). Употреба на сликите во 
оптичките инструменти. Собирни леќи и расипни 
леќи и Нивните основни сочива. Поим за сфер-
ната аберација. Камбинувани леќи. Очила окал-
ки). Видови очила (со собирни и расипни леќи). 
Окалки за кусогледи и далекогледи луѓе). Диоп-
трија (на кусо) диоптри. Обоени очила. Очила про-
тив сончева светлина. Очила против ултраљубичас-
1ите зраци (за швајцовање). Лупи. Универзални лу-
пи. Текстилни и други лупи. Микроскопи. Краток 
опис на микроскопот. Обективи, Окулари. Огледа-
ла. Други делови за микроскопи. Поим за микро-
скопирањето — остер лик. Видови микроскопи. Фо-
тографски апарати. Видови фотографски апарати. 
Апарат кутија. Апарат — мев (армоника). Камера 
со огледало. Камера за мали слики. Видови објек-
тиви. Прибор "за фотографирање: филтери, светло-
мери, сталак, блиц—апарати. Рефлектори. Видови 
филмови, осетливост на филмовите. Фотографски 
плочи. Производство на филмови и плочи. Фото-
графска хартија. Градација на фотографската хар-
тија. Производство на фотографската хартија. 
Апарати и садови за фотолаборатории. Апа-
рати за увеличување на слики. Апарати за копи-
рање. Сијалици и филтери. Апарати за сушење на 
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слики Садови и прибо; 
кање. Проекциони а] та] 
скоп. Кинопроектор ед 
хемикалии. Изазивачи 
билизатори). 

>р. Филмска камера за сли-
рати. Дијапроектори. Епи-
8 до 16 мм. Фотографски 

(развијани). Фиксири (ста-

Спортски и: ловџиски прибор 
Производство и промет на разни спортски 

стоки. Производство ца гумени и кожни спортски 
реквизити и прибор. Производство на дрвени 
спортски реквизити и прибор. Производство на 
железни реквизити и прибор. Производство на 
текстилна стока наменета за спортистите. Про-
блеми, кои се појавуваат во производството на 
текстилни спортски реквизити, спортски прибор 
и спортска облека, дресови тренерки и др. 

Проблеми во производството на кожна стока 
(топки, разни видови^ кожни обувки, бокс вреќи, 
бокс—ракавици, појави и каиши. Видови кожа 
која се употребува јза кожен спортски прибор. 
Производство на внатрешни гуми за топки, гума 
за велосипеди, тенис, топки, топки за столен те-
нис и др. Проблеми во производството на дрвени 
спортски предмети. Производствени проблеми кај 

предмети (разбој, вратило, 
др.). Именување (номенкла-

и странски спортски стоки. 

металните спортски 
кругови, или алки и 
тура) на домашните 
Цени на спортската с^ока. Производство на оруж-
јето. Видови оружја, (чување и складирање. Про̂ -
изводство на ловџиска оружје. Производство на 
едноцевки и двоцевни сачма лин пушки. Комби-
нирани двоцевки (за сачми и за зрна — метак). 
Производство на тр01кевки (две за сачми и една 
за зрно). Производство и својства на ловџиските 
карабини. Видови на домашно и странско лов-
џиско оружје. Производство на спортско оружје 
и неговата примена. Воздушни и флоберовни пу-
шки (и пиштоли) нивната употреба. Малокали-
брени пушки и алремпиштоли. 

Производство на ј одбранбено оружје, револ-
вери, разни системи ји калибри. Разни пиштоли, 
Манипулирање со оружјето и неговата примена. 
Разни делови на оружјето и нивните функции. Рас-
познавање калибарот! на оружјето и муницијата. 
Производство на каписли и производство на сач-
ми. Разни видови сачми. Производство и својства 
на црниот барут. Производство и својства на ма-
лудимен и рударски) експлозив. Штапин и нив-
ната употреба. Производство на чаури. Чаури со 
каписли и без каписли. Чаури за црн барут и 
чаури за малодимен. [Производство на сачми. Ви-
дови сачми — меки И тврди и специјални сачми. 
Броеви и примена при ловот и разни видови ди-
веч. Систем на ловџиско, спортско и одбранбено 
оружје. Познавање н^ оружјето по марките. По-
знавање на жиговитеЈ Проба на сигурност и проба 
со бездимен барут. 1^ачин на полнење на муни-
цијата. Мерки за барут и за сачми. Размера на 
барутот и оловото Црн полнење на муницијата. 
Видови муниција со (}гл&д на системот и видот на 
оружјето. Склопувања и расклопување на ловџи-
ско оружје и револвери. Чување на оружјето и 
експлозивните материјали. Чување од несреќни 
случаи кои настануваат при нестручно и несе-
риозно ракување со оружјето, муницијата, барутот 
и капислите. Покажување и продавање на оруж-
јето. Расипување и евентуална поправка на оруж-
јето. Прибор за спортски риболов. Јадици. Ви-
дови јадици. Конец ра јадици. Блинкери. Трски 
(стапови) за јадици. [Други ловџиска и рибарски 
принадлежности. Потрондаши (фишеклии) за му-
ниција. Торби, ранци и ремени. Матерки за вода. 
Други принадлежности. 

Нафта и нафтени деривати 
Поим и значење ! на технологијата. Постанок 

на нафтата — хипотези, добивање на суровата 
нафта. Својства на суровата нафта (состав, боја, 
мирис, специфична тежина и др.). Технолошки 

процеси во преработката на нафтата — рефини-
рање. Дестилација. Фракциона дестилација. Де-
стилата добиени при фракционата дестилација. 
Лесни масла. Својства и употреба. Видови ^лесни 
масла. Бензин. Својства на бензинот. Петролеум 
(газие). Својства, добивање и употреба на газието. 
Дизелово масло (погонско масло), својства и упо-
треба. Мазива (масла за подмачкување). Свој-
ства на мазната. Вискозност. Видови мазива. Па-
кура или кудрон (смолест остаток). Вазелин. Свој-
ства на вазелином и употреба. Парафин. Свој-
ства, добивање и употреба. Битумен. Битуменот 
како изолационен материјал во градежништвото. 
Асфалт. Асфалтот како градежен материјал. До-
бивање на бензин од тешките масла со креко-
вање. Органски број. Детонација на моторите. 
Антидетонатори (стабилизатор^ како додатоци на 
бензинот. Битуминозни шкрилци. Производи од 
битуминозните шкрилци. Нафтата како гориво. 
Нафтата како суровина во хемиската индустрија. 
Синтетички течни горива. Добивање на синтетич-
ките течни горива. Гасни деривати и нафтата. Упо-
треба на гасните нафтени деривати. Амбалажи-
рање на разни течни нафтени деривати. Амбала-
жирање на гасните деривати на нафтата. Спе-
цифичности на нафтената стока. Запаливост, екс-
плозивност, испарливост. (Опасност од пожари, 
експлозии и труење). Складирање на нафтините 
деривати (претпазни мерки). Трговија точење на 
нафтените деривати. Продавница за бензин и ма-
зива — пумпни станици, предимство на пумпните 
станици. Оддалеченост од центрите (на перифе-
ријата, која не е населена. Транспорт. Претпазни 
мерки. Повреди и болести предизвикани при ра-
ботата со бензинот, газието и др. Тутун, кибрит, 
марки и други. Употреба на наркотични сред-
ства од страна на луѓето. Култивирање на туту-
нот и важна стопанска гранка во нашето зем-
јоделско и индустриско производство. Проблеми 
за заедничко приготвување на квалитен расад 
за садење на тутун. Садење, обработка, броење 
и нижење на тутуновите лисја. Сушење, диплење 
(калапење) на тутунот и амбалажирање на ис-
тиот. Ферментација (природна и вештачка). Ви-
дови на тутун „Јака", „Прилеп", „Отља" и др. 
македонски и херцеговачки тутун најдобри во Ју-
гославија. Производство на тутун во странство. 
Преработка на тутунот, ферментирање. Пресување. 
Дробење (сечење) на тутунот, Тутун за завивање 
цигари. Обеспрашување на тутунот. Филтер — 
цигари. Пакување на тутунот за завивање на ци-
гари. Пакување на цигарите. Меко и тврдо па-
кување. Видови и типови цигари: „Македонија", 
„Јадран", „Вардар" ити. Тутун за пури. Пури 
— пакување, видови пури. Накусо за тутунот за 
жвакање и „енфија" или бурмут (тутунов прав 
за шмркање на нос). Проблеми сврзани со про-
изводството на тутунот, неговата ферментација и 
производство на тутунови производи. Поважни 
тутунови производни претпријатија. Кибрит. Су-
ровини за кибрит. Видови кибрит. Пакување, ам-
балажирање, чување и транспорт на кибритот 
(опасност од пожар). Запалки и цигари. Видови 
запалки. Бензин за запалки. Пакување на бен-
зин во тубички од пластична маса. Чување и ра-
кување (опасност од пожар). Камчиња за запалки. 
Прибор "за пушење. Производство на цигарлаци 
од дрво, од метали, од килибар, од пластични ма-
си. Производство на лули од дрво, керамика и 
др. Видови марки. Разни видови таксени марки. 
Разни поштенски марки. Дописници (поштенски 
картички). Писма за авионска пошта. Упутници 
за пари и за пакети. Честитки (разни). Разни ви-
дови хартија: за писма, за молби и др. Пликови 
за писма. Разни ситни галантериски предмети: 
моливи, моливо-пазачи, перца, налив пера, но-
жеви са бричење и др. ношчиња за џеп, чепчи-
ња, футроли за разни ситници и др. 
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Мешовита прехранбена и други стоки 
(колонијална стока) 

Хемиски состав на храната. Хемиски и фи-
зички начин на конзервирање на прехранбени 
продукти. Санитарен надзор над прехранбените 
продукти. Житни производи. Лабораториско ут-
врдување на квалитетот на житото и брашното. 
Производство и потрошувачка на жито во СФРЈ. 
Производство, видови и типови на брашно. Испи-
тување на брашното. Производство на квасец, 
прашок за печива и гликоза. 

Шеќер: производство на шеќер во Југосла-
вија. Проблеми во производство на шеќер и тр-
говијата со него. Шеќерни производи. Бонбони, 
локум, и чоколади. 

Производи на хемиската индустрија. Произ-
водство на киселини, сода, карбонат, карбит, сода, 
каустик, кибрит, бои и лакови, туткал, лепила, 
сапун, детергенти, козметички средства и сред-
ства за подмачкување. 

Леб и печива: поим и значење на техноло-
гијата. Хемиски состав на хранливите продукти. 
Хемискиот состав на јаглените хидрати и нив-
ните својства и улогата во исхраната на луѓето. 
Житариците како најважна суровина во прехран-
бената индустрија. Производство на жито во 
СФРЈ. Хектолитарската тежина, влагата, чистотата 
на житото и нивното одредување. Мелничарството 
— важна стопанска гранка. Проблематика на про-
изводството на брашно. Основни знаења за чисте-
њето на житото, мелењето на брашното (високо 
и ниско мелење). Видови и типови брашно. Ис-
питување на брашното (вкус, мирис, пипање, пе-
карски опит, способност тестото да нарасне (па-
нификација пепел и влага на брашното. Спо-
собност да прима вода — печивото. Леб: месење, 
стасување. Печење и ладење на лебот (рачна и 
механизирана изработка на лебот. Проблематика 
на изработување здрав и вкусен леб во поголе-
мите градови и индустриски центри. Проблеми за 
организирана, современа и хигиенска продажба 
на леб. 

Производство на двопек. Видови двопек. Ви-
дови печки за печење на двопек. Производство 
на кекси, бисквити, медењаци и др. Производство 
и продавници на кусотрајни печива, кифли, зе-
мички, кајзерици, переци, симити, гевреци и др. 
Додатоци во производство на леб и печива. Уло-
гата на квасецот при приготвување на лебот и 
печивото. Производство, складирање и чување на 
кзасецот. Прашак за печива. Производство на раз-
ни видови скробови. Видови скробови. Присуство 
на скробот во печивото и неговата хранливост. 
Декстринот е меѓупродукт измеѓу скробот и гли-
козата добиена од скробот со загревање (печење). 
Гликозата како краен продукт при разлагање на 
скробот. 

Стакло, порцелан и керамика 
Поим и значење на технологијата. Стакло. 

Суровини за производство на стаклото. Основни 
суровини. Суровини за бистрење на стаклото. Су-
ровини за бојадисување на стаклото. Технолошки 
процеси во производството на стаклото. Дозирање 
на материјалите, мелење, мешање и топење на 
стакловата маса. Чистење и бојадисување. Ви-
дови стакло според хемискиот состав. Обично (на-
триево), калиезо, оловно, стакло за шишиња за 
пиво, огноотпорно и разни специјални видови 
стакла. Оформување на стаклените предмети, 
лиење, извлекување, дување и пресување. Про-
изводство на разни видови стакло. Прозорско 
стакло, стакло за излози и за огледала. Произ-
водство на орнаменти, млечни, метови, армирани 
стакла. 

Производство на шупливите стакла 
Обични шишиња, разни тегли, пресувани ста-

клени предмети (чаши, соларници, пепељари и др.). 
Стока од кристално стакло (варено, полукристал и 
основно стакло). Бушење, гравирање и ецување на 
кристалните стаклени предмети. Стакло за накит 
— вештачки скапоцени камења. Производство на 
гарнитури (сервиси) и поединечни предмети. Про-
изводство на домаџани, балони, плетени шишиња. 
Шишиња за амбалажа на вино, пиво, кисела вода, 
млеко и др. Производство на вазни, лустери и де-
кор ативни стаклени предмети. Проблеми во про-
изводството и трговијата со стакло. Проблеми 
за амбалажирање, превоз и складирање (особено 
на стакло за прозорци и стакло за излози). Ќе-
рамичка или глинена стока. Суровини за произ-
водство на керамични производи, основни суро-
вини, антипластични материјали и др. Производ-
ство на порцеланови предмети. Тврд, мек и биск-
вит порцелан. Електропорцелан. Производство на 
попцеланови гарнитури (за јадење, за чај, за 
кафе и др.) и поединечни чиним, шољи, чаши и др. 
Производство на копчиња од порцелан. Керами-
чки плочки за кујни, купатила, "за ѕидање на 
печки (камени) и др. Производство санитарен 
материјал од керамика. Шољи за клозети, лаво-
бои, умивалници и друго. Производство на елек-
трични инсталациони материјали од керамика. 

Намештај и дрвена галантерија 
Поим и значење на технологијата. Производ-

ство на намештај во СФРЈ. Употреба на мате-
ријали во производството на намештај (дрво, ме-
тали, пластични маси, кожа, стакло и др.). Про-
блеми во набавката на суровини за производство 
на намештај. Разни видови производство на на-
мештај. Индустриски (сериски) занаетчиски ити. 
Проблеми во производството и во трговијата на 
намештај 01 воопшто. Прилагодување на покуќ-
нината и намештај от кон станбените услови (еко-
номија во зафаќање на простор, брзина на спре-
мање итн. Производство на намештај за спални, 
комбинирани соби, работни соби, момински и дет-
ски соби. Проблеми сврзани со производството 
на гореспоменатиот намештај. Проблеми во про-
изводството на намештај за разни училишта 
(училници, работилници, сали за разни цели и 
та). Проблеми во производството на намештај 
за канцеларии. Производство на намештај за уго-
стителските претпријатија према најновите со-
времени барања. Снабдување со намештај на ре-
стораните, кафеаните, летните бавчи (тераси), хо-
тели, мотели ити. приспособен за целта, пого-
ден за употреба, чување и одржување (солиден, 
лек, отпорен према корозија и гниење итн.). 
Производство на намештај и покуќнина од свит-
кано дрво. Естетски проблеми при изработката 
на намештајот (облици, бои, светлина, елеган-
ција и др.). Извозот на намештај от и проблеми 
сврзани со извозот. Амбалажирање, транспорт и 
складирање на намештај от. Дрвна галантерија. 
Финални дрвени производи неопходно потребни 
на нашата индустрија и занаетчиството. Произ-
водство на калапи за чевли и чизми, дрвени чи-
вии (клинци) за чевли и петици за дамски чевли 
(дрвени метални, пластични маси) и проблеми 
со нивното производство, продавање и евентуа-
лен извоз. Производство на бастуни, дршки за 
дождобран^и, дршки за алати (метални), дрвени 
алати (стругови), чепови. Производство на дрвена 
амбалажа. Видови амбалажа. Југословенски стан-
дард за разни видови амбалажа. Проблеми во про-
изводство на амбалажата. Производство на спорт-
ски реквизити и проблемите сврзани со тоа про-
изводство и со трговијата. Производство на разни 
видови дрвени играчки и предмети за забава 
коцки за наместување, шах — табли ити., др-
вени топки, шаховски фигури и др. 
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и штавење на кожата). Доработување на штавената 
кожа. Познавање на сите видови готови кожи. Сто-
ка од гума и пластични маси. Фелерични и упо-
требувани кожни производи Квалитет на желе-
зото, лимовите и жиците. Обоени метали. БРОДОВИ 
и квалитет. Легури, намена и употреба на поваж-
ните легури. Фелерични и употребувани метални 
производи; прибор во домаќинството, садови, при-
бор за бричење, граѓевински оков, катанци, клу-
чеви, резиња и др. Разни видови лимови: бели, 
црни, поцинкувани и др. Употребувани метални 
буриња, канти, конзервни кутии, железна метални 
отпадоци и отпадоци од легури. Електротехнички 
стоки: прекинувачи, утикачи, осигурачи, струјо-
мер^ пегли, реша, печки, греј алки, вентилатор!!, 
батерии, џепни ламби, сијалици и др. Метални 
алати во домаќинството, во занаетчиството и инду-
стријата и во земјоделието. Санитарни уреди. Водо-
водни и водо-одводни материјали. Земјоделски ма-
шини, коли и други превозни средства, велосипеди, 
моторцикли, автомобили, камиони и нивните дело-
ви. Музички инструменти. Ловџиско оружје и другл 
лоБџиски потреби. Спортски реквизити Стока от; 
стакло, порцелан, керамика и друго, дефекти кај 
свие стоки, деформисаност, пукнатини, извалкано 
и др. Прозорско стакло (криво, нееднакво дебело, 
со меурчиња и др.). Шупло стакло. Деформисан: 
напукнато, извалкано стакло. Порцелан: дефектен 
и употребуван порцелан, бел, шарен, обоен. Пор-
ц е л а н к а гарнитура и поединечни чинии, тасови, 
фил џани, соларници, пепеларници и; др. Мајолике-. 
Стари тули, ќерамиди, цреп Плочки за купатила, 
фелеричнм и употребувани кади, шољи за кло-
зети, умивалници, лавабои, бојлери, славини (упо-
требувани и фелерични). Врати, прозорци, рамки 
за врати и прозорци од урнати куќи. Жици, бод-
ликав тел, плетени мрежи од жица, јажиња од 
жица, синџири. Употребуван и нов намештај, но 
кој не е во мода: кревети, ормани, шифоњери, 
библиотеки, маси, столчиња, ка учи, отомани, кре-
ветски мадраци и пружили!. Други фелерични и 
употребувани стоки. Разни видови отпадоци, кои 
можат да се искористат. „Отпад" како важен по-
средник меѓу индустријата, трговијата и потрошу-
вачите 

2. Организација, техника на продажба и рако-
водење со продавница. 

Трговска организација; поим, видови и начин 
на делувањето. 

Организација на трговско претпријатие на 
големо: 

— секретаријат, функција; 
— комерцијални сектор, функција, продажно, 

набавио, фактурно, транспортно одделение, одде-
ление за калкулација и складишна служба; 

— сметководни сектор, функција: ликвидатура. 
книговодство и благајна. 

Организација на трговско претпријатие на мало* 
— дирекција и 
— продавници 
Набавка на стока: 
—• по ш и задача на набавката; 
— испитување на пазарот во врска со набав-

ката на стоката (фактори што влијаат на набав-
ката) ; 

— облици на набавката на стока (порачка, ба-
рање, понуда, директно и индиректно). 

Продажба на стока: 
— поим и задача на продажбата, 
— облици на продажбата (директно и инди-

ректно) ; 
—• реклами, поим, задачи, видови, средства и 

услови за успешна реализација на рекламирањето 
Склад — магазин: 
— организација на склад, 
— видови на складови, 
— избор на место за склад, 
—• јавно складиште и нивното значение, 
— техника на складирањето и чувањето на 

стоката во складот, 

Производство на дрвен прибор за домаќинст-
вото: кутии, закачалкр за облека, рамки за слики 
и огледала, штипалки за веш, пудриери, школски 
прибор за цртање, дрвени мерки, ленири, троугли, 
даски за цртање, мастилница упивачи, перодрш-
к а Проблеми во производството, во набавката и 
во продажбата на дрвената галантерија. 

Бои, лакови и хемикалии. Поделба на боите 
по потекло. Производство на минералните бои. 
Видови минерални бди. Бронзани бои. Производ-
ство на бронзените бои. Бои од растително по-
текло. Производство и употреба. Бои од животин-
ско потекло. Синтетички бои или бои од катран 
на камениот јаглен. Производство на суровини за 
катрански бои. Сува дестилација на камениот ја-
глен, Иге бл еми во производството на катранските 
бои поврзани со развојот на хемиската индустрија. 
Поделба на катранските. бои и нивните својства. 
Бои што се растнараат во вода: 1. суп-
стаптивни бои; 2. јазични (алкални бои); 3. 
кисели бои. Бои што не се раствораат во вода: 
1. сулфуни бои; 2 редукциони бои; 3. мочил-
ски бои; 4. бои шт4 настануваат на влакното 
во процесот на бојадисувањето. Класификација на 
боите спрема составот | (градба на молекулата): ани-
ЛЈ-нски бои, фаталеис^и бои, азо бои, дисобои, ан-
траценски бои, инда тропски бои, индиго бои и сул-
ф а т и ион. Пакување} на боите. Лакози, фирнајси 
и сикативи. Видови лакови и начин на производ-
ство. Фирнајси и нивното производство. Сикативи, 
улогата и својства на сикативите. Опаковка (ам-
балажа) на лаковите, фирнајсите и др. Хемиски 
производи. Киселини 1 и нивните општи својства. 
Разни видови киселини. Улогата на киселините во 
хемиската индустрија' (на сулфурната и азотната 
киселина). Базични својства. Општи својства на 
базичните производи, ј Видови базични производи. 
Улогата на базичните материи во индустријата 
особено на сода-карбОнат и сода каустик.) Разни 
хемиски производи (хлорна вар, сулфур, модер 
камен, зелена галица или карабоја, стипца, ни-
шадор, оорчкс, шалитјра, бихромат и др.). Произ-
водство, својства и употреба. Разни органски хе-
миски производи О^етил алкохол, формални, 
глицерин, скроб, дексјтрин, туткал, арапска гума, 
катран (каменен јаглен дрвен). Добивање, свој-
ства и употреба. Средства за борба против изра-
зили и шхехшхци. т р и о т о производство, својство 
и употреба. Одбрана јод микроорганизми, од ин-
секти (глувци, плевели, ити.). Смели, добивање, 
својства и употреба. Восоци (добивање, својства и < 
употреба). Лустра за 1 чевли, паркети и подови, 
^сШхачки ѓубриња. Фосфорни, азотни, калиумо-
ви, калциумови и метални ѓубриња. 

Отпад 
Текстилни суровини, видови текстилни суро-

вини. Старите крпи како текстилна суровина. Раз-
влекување на крпите Машинска волна (волна од 
стари крпи). Памучни крпи (партали), конопени от-
падоци и ленени крци во производство на фина 
хартија (хартија за цигариња). Производство на 
вештачки текстилни ! влакна, пластични маси и 
бездимен барут од памучните партали и отпадоци 
Предење и преѓа. Нумерација на преѓата. Квали-
тет на преѓата. Сукање на конецот. Деривати во 
предењето. Ткаење. Везови при ткаењето. Видови 
ткаенини. Доработувале на ткаенините (апретира-
ње во широка смисла). Деривати ка ј ткаенините. 
Дезени, кои не се модерни, но гадни за употреба. 
Конфекција. Конфекција која е квалитетна но не 
е веќе модерна. Друга ј текстилна стока, која се про-
дава во продавниците на „Отпад". Квалитет на 
текстилната стока (трајност, отпорност према пра-
кчето, дожд и пегланото и према сонцето). Однос 
на тежината према површината (во м2). Домашни 
и странски производи! на ткаенини. Познавање на 
суровините од што еј направена ткаенината. Пре-
работка на сурсБата кожа (подготовки за штавење 
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— складишна документација и 
— видови залихи на стока во складот. 
Транспорт: 
— поим за транспорт, 
— транспорта служба и нејзиното значение. 
— видови на транспорт (сувоземни, водни, воз-

душни транспота 
— транспортни документи (товарен лист, кон-

соман). 
Продавници за самопослужување: 
— поим за самопослужување, 
— развиток на самопослужувањето во тргови-

јата, основните карактеристики и причини што де-
лува ле за неговата појава. 

Социолошки и психолошки фактори, општ поим: 
— психолошки проблеми на потрошувачите и 

персоналот во продавниците за самопослужување. 
Планирање и локација на продавниците за са-

мопослужување. 
Процес на продажбата, поим, продажен објект 

и неговата функција — продажни простории и 
нивното правилно искористување. Магазински и 
други простории. 

Карактеристики на опремата: 
— видови на опрема и 
— зависност на продажбата од видот на опре-

мата, 
— функционално разместување на опремата и 

еластичност во нејзиното искористување. 
Општи карактеристики на стоката во продав-

ниците за самопослужување: 
— стоката, стоковни групи, асортиман; 
— најповолен распоред на стоката (право, косо, 

попречно или друго решение); 
— разместување на опремата и фактори за 

функционално!-© користење на просторот; 
— општ квалитет на стоката, нови типови на 

прехранбени артикли. 
Современо комерцијално пакување на стоката 

во продавниците за самопослужување: 
— услови за современо пакување и чување 

(ладење на стоката), 
—» опрема и начин1 на ладење на стоките (ин-

дустриски прехранбени и непрехранбени стоки: ме-
со, деликатесни производи, пекарски производи, 
овошје, зеленчук и други), 

Излагањето како основен вид на продажба во 
продавниците за самопослужување. 

Кадрови во продавниците за самопослужување: 
степен на стручност, специјалност, видови на ра-
ботни места (касиер, раководител и др.). 

Улогата на персоналот во продавниците за са-
мопослужување. 

3. Стопанска математика. 
Размери и сразмери: суштина, видови, свој-

ства и примена. 
Правило тројно: просто и сложено правило 

тројно. 
Верижно правило: просто и сложено верижно 

правило. 
Процентна сметка: 
— процентна сметка до 100 
— процентна сметка над 100 и 
— процентна сметка под 100 
Калкулација: суштина, важност и видови. 
— структура на цена во производството; 
Трговска калкулација: 
— структура на вкупниот приход односно раз-

лика во цени; 
— проста трговска калкулација 
— сложена трговска калкулација* 
Каматна сметка: 
р— каматна сметка до 100 
— пресметување на камата на едно и повеќе 

средства, примена на каматни броеви и каматни 
клучеви. 

— пресметување средства, време и каматна 
стопа; 

— каматна сметка под и над 100 
Терминске сметка: 
— пресметување на средна каматна стопа; 
— пресметување според рок на плаќање на 

долгот и 
Делбена сметка: 
— Проста делбена сметка: право пропорционал-

но и обратно пропорционално 
— сложена делбена сметка 
— девизи и валути — општи поими. 

Занимање: ОТКУПУВАЧ 
Практичен дел: 
Практичниот дел на испитот се состои од из-

вршување на конкретна испитна задача преку која 
ќе може да се утврдат и оценат стручните квали-
тети на кандидатот што обезбедува успешно и са-
мостојно вршење на стручните работи во занима-
њето, првенствено организационите способноста за 
откуп на разни видови стока. 

Практичната задача ја одредува испитната ко-
мисија од редот на практичните работи што треба 
да ги врши кандидатот во занимањето т. е. за кои 
треба да располага со потребни стручни квалитети 

Теоретски дел: 
Теоретскиот дел на испитот се состои од струч-

но-теоретски и општообразовни предмети, 
а) стручно-теоретски предмети 
Кандидатот за степен, на висококвалификуван 

работник за занимањето откупувач ги полага след-
ните предмети: 1. Познавање на стоката и органи-
зација на откуп и 2. стопанска математика. 

1. Познавање на стоката и организација на 
откупот 

Откупувач на кожи. Важност ка суровата ко-
жа за нашата индустрија. Производство на сурова 
кожа. Кожна индустрија и кожни производи во 
СРМ и СФРЈ. Предност на поедини сурови кожи. 
Улога и важноста на кожата за животинскиот ор-
ганизам и нејзините особини. Градбата на кожата 
—' опис и важноста на поедини делови. 

Конзервирање на суровата кожа: Причини за 
распаѓање на кожата и целта на конзервирањето. 
Средства за конзервирање. Начин на конзервирање. 

Солење, сушење. 
Околностите од кои зависат суров/инските осо-

бини на кожата: особеност од видот на кожата 
Особеност од расата. Старост и држање на живот-
ното. Сезона на клањето или убивањето. Потекло 
на кожата, заклани, цркнати или отепани животни, 
Болести што се јавуваат при клањето. Начин на 
симнување и начин на конзервирање на кожите. 
Поделба на суровите кожи. Распознавање на ко-
жите и карактеристика. 

Кожи од домашни животни: 
коњска, магарешка, кравја, воловска, телешка, 

јагнешка, овча, козја и бивол ска. 
Кожи од дивеч и ѕверови: 
Лисица, волк. дива мечка, рис, куна, твор, ла-

сица, видра, јазовец, зајак, верверица и кртица. 
Недостатоци или оштетување на суровата ко-

жа што потекнуваат: за време на животот, од уби-
вањето или клањето, од конзервирањето, од ускла-
диштувањето, од болести на кожата. 

Општо за преземање на суровата кожа: 
Начин на преземањето, примена на ЈУС во 

преземањето, што предвидува ЈУС за суровите 
кожи, предимство во ЈУС — методот. 

Начин на пакувањето на кожата. Хигиено-тех-
ничка заштита при работата со суровите кожи« 
Грижи за кожите од конзервирањето до предава-
њето за преработка. 

ОТКУПУВАЧ НА ВОЛНА 
Важноста на волната во нашето стопанство и 

нејзиното производство во СРМ. Употреба на вол-
ната во индустријата и волнени производи. Граѓа 
на волненото влакно. Карактеристични особини на 
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осилестите и прави влакна. Од што зависи квали-
тетот и количината на волната кај овците. Заста-
пени раси и соеви овци во СРМ и некои поважни 
во СФРЈ. Раси и соев^, тежина на грлата, принос 
на волната, квалитет на волната. Особини на вол-
неното влакно. Особити на затворени, отворени и 
полуотворени примени 

Стрижење на овците: припрема Да овците за 
стрижење, начини на изведувањето на стриже-
њето, изведување на стрижењето, манипулација со 
волната по симнувањето, односно по стрижењето. 
Што е тоа прв стриг а што втор подстриг и јарина. 
Карактеристика на парена и непарена волна. Што 
е тоа ЈУС и што опфаќа истиот. 

Сортирање на волната: основа за класирање на 
волната: што е микрон и неговата примена во вол-
нарството, карактеристика на абецедната класи-
фикација и карактеристика на групи, средна фина, 
средногруба и фина волна. Што означува ранд е-
ман на волната. Што треба да се знае при приемот 
и ускладиштувањето на волната. Причини поради 
кои настануваат штетрјг на волната. Означување на 
квалитетот на волната во зависност од разни де-
лови на овното тело. ||Грижи за волната за време 
на ускладиштувањетој Пакување и транспорт на 
волната. 

ОТКУПУВАЧ НА (ПАМУК, ЛЕН, КОНОП, 
КОЖУРЦИ И ПЕРДУВ 

Поим и значење [на етокознанието. Распозна-
вање на стоката ло органолептичката метода (гле-
дање, пипање, мирис ји др.). "Памук, производство 
на памук во светот и (кај нас. Обработка на паму-
ков Чистење на памукот (одделување на семето). 
Квалитет на нашиот памук. Должина и финоћа на 
влакното. Боја и блесок на памукот. Микроскопа-
рање на памучните влакна. Незрели и куси влакна 
кај памукот, нечистота и влага. Употреба на па-
мукот во текстилната [индустрија. Употреба на ку-
сите памучни: влакна во книжната индустрија, во 
индустријата за вештачки влакна, бездимен барут 
и пластични маси. Употреба на памучното селте. 
Коноп: обработка на конопот (жетва, сушење, то-
пење и одделување на влакното од стеблото. Ви-
дови стоб лики и квалитет на нивните влакна. Кон-
тонизација (разбивање на елементарни влакна) 
Производство на коноп во светот и во СФРЈ. За 
СРМ е од интерес производството на коноп во Ги-
ланска, Врањска и Лесковачка околија. Употребата 
на конОпот. Лен: производство, обработка и упо-
треба. Производство во светот и кај нас. Кожурци 
или кокони. Одгледување на свилената гусеница 
Видови кожурци спрема бојата, големината и фи-
ноќата на влакното. Спречување изведувањето на 
кожурците. Сортирање и класирање, опаковка и 
чување на кожурците. Добивање и употреба на 
свилата. Пердув: од [домашни птици. Пердув од 
гуски и други домашни птици. Необработени и об-
работени („чијани") пердуви. Употреба на пердув. 
Сезони за купување на горенаведените суровини. 

ОТКУПУВАЧ НА ЗРНЕНИ ХРАНИ, СОЧИВА* 
МАСЛОДАЈНИ СЕМИЊА И СЕМИЊА ЗА СЕТВА 

Поим и значење на стокознанието Познавање 
и испитување на прехранбените продукти. Орга-
нолептичка метода при испитувањето на житото. 
Значење на јаглелите хидрати во составот на 
житните зрна. Други); состојци во житните зрна. 
Производство на зрнени храни во светот, во СФРЈ 
и во СРМ Значење па зрнените храни во исхра-
ната на населението. 

Видови житни растенија: пченица, состав на 
пченицата, видови пченица (тврда и мека). Квали-
тет н& пченицата. Хехтолитарска тежина на пче-
ницата. Одредување нк хетролитарска тежина Чи-
стота на пченицата. (Одредување на ^чистотата-
Влага на пченицата, утврдување на влагата со су-
шење и пресметување во проценти. Толерантна? 
влажност. Други поважни својства на житото како: 

изглед, пуноќа, големина, миризба, вкус, скршени, 
болни, празни и мувлосани зрна. Месни сорти. 
Увозни сорти (италијански). Вештачки сорти (вкр-
стени сорти) адаптирани во наши услови. Употреба 
на пченицата во мелничката индустрија. Пченка. 
Производство на пченка во светот, СФРЈ и СРМ. 
Видови пченка по боја и големината. Стари сорти. 
Хибридна пченка Квалитет на пченката. Хехтоли-
тарска тежина. Узанца. Влага и нечистота на пчен-
ката. Пченката важен производ во нашето земјо-
делие и стопанството воопшто. Значење на пченката 
во сточарството и во индустријата. Јачмен: Произ-
водство на јачмен во СФРЈ и СРМ. Видови (сорти) 
јачмен по структурата на класот (двореден, четво-
рореден и шестореден). Употреба на јачменот (сор-
ти за зоб, за пиво, за кафе, за гершл и др.). Ква-
литет на јачменов Хехтолитарска тежина, влага 
и чистота. Ртење, (клијавост) на јачменот за пиво 
(интензитет и процент на ртењето). 

Овес (зоб). Овесот како храна на добитокот 
„Снегулки" од овес како детска и диетална храна. 

Ориз. Производство во светот и СРМ Видови 
оризна стока. Нелупен и лупен ориз. Оризот како 
вариво. Содржина на оризот. Оризот како инду-
стриска суровина( скроб, пудра, пудинг и др). Ква-
литет на оризот. Големина, изглед, боја, вкус, ва-
ривом, (нараснување) и др. 

Просо. Квалитет и употреба. Складирање на 
зрнетите храни. Амбари, кошеви, магазини, меха-
низирани магазини и силоси. 

Грав. (боб, пасул, пасул). Видови (сорти) според 
бојата (бел, жолт, шарен). Према големината на 
зрното (ситен и јадар). Сорти према производните 
области (тетовски, пожаревачки ити.). Варивост на 
гравот. Пробање на варивоста. Чување и транспорт 
на гравот. 

Грашок (безел). Квалитет на безелот. Варли-
вост на истиот. 

Леќа. Варливост и чистота на леќата. 
Маслодајни суровини (семиња), афионско семе 

својства и употреба. Репица — маслодајни свој-
ства и употреба. Сусам, својства и употреба. Сон-
чоглед, својства, чистота и употреба. Семки од тик-
ва и кикиритки како суровини за добивање на 
масло. Семиња за сеење на разни растенија од 
стопанско значење. Семе за крмни растенија — 
урон, детелина, луцерка, сточна репка. Семе за 
'индустриски растенија — конопно, ленено, памуч-
но, за шеќерна репка. Време за жетва и набавка 
на крмни и индустриски семиња. Чистење на 
семето, 'ртење, (клијавост), времетраење на 'рте-
њето. Амбалажирање на семето, начин на паку-
вање, чување од расипување и од штетници. 

ОТКУПУВАЧ НА ДОБИТОК, ДОМАШНИ ПТИЦИ, 
МЛЕЧНИ ПРОИЗВОДИ И ЈАЈЦА 

Поим и значење на стокознанието. Познавање 
на стоката. Органолептички методи за испитување 
на стоката (гледање, подигање, допир-пипање, ми-
рис, вкус и др.). Организирање откуп На добиток. 
Однос со производителите на добиток. Преглед на 
стоката за откуп. Одредување на квалитетот со 
гледање, пипање, подигање (ако е ситен добиток). 
Одредување тежина од око. Одредување полот, 
староста. Одредување на угоеноста (мршав, обичен 
и угоен). Дали добитокот е меснат или кошчаст 
(за добиток наменет за клање). Утврдување на 
млечност (ако е за чување). По можност утврду-
вање на плодност, ако е за расплодување. Говеда 
за клање. Угоени БОЛОВИ . Минимална мера за уго-
ени волови и крави (говеда). Мерење. Жива мера. 
Привремено сместување на угоениот добиток. То-
варање, транспорт и растоварување. Прехрана. Пре-
храна до предавање на кланицата. Слаби говеда, 
јунци и телиња. Купување. Мерење! (жива мера). 
Товарење, транспорт и растоварување. Прехрана. 
Ситен рогат добиток (овци и јагниња). Купување, 
транспорт, сместување, прифаќање, прехрана до 
предавање во кланицата. Угоени (дебели) свињи. 

19 февруари 1964 
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Минимална жива мера. Купување. Натоварување, 
транспорт и прехрана. Меснати свињи (свињи за 
бекон). Максимална жива мера. Купување, това-
рење и транспорт и др. Мршави свињи (наменети 
за гоење), купување, транспорт и прифаќање1. 
Свињи за приплод. Минимална (рентабилна) плод-
ност кај матриците. Прасиња (разлика помеѓу 
машки и женски). Кастриран (шкопан) и ^ к а -
стриран добиток. Влијание на кастирањето за ква-
литетот и квантитетот на месото (вкус, маснотии, 
кревкост и др.). Калирање ка] добитокот. Домаши 1 
Пхт цл. Кокошки, гускл, шатки, мисирки. Распоз-
навање полот и староста на птиците. Обична стока. 
Угоена стока. Жива мера ка ј птиците (разлика 
меѓу живата мера и закланите птици). Квалитет 
на домашните птици. Кастрирани (школана) ко-
кошки и петли (пулорди и капони) и обично гсени 
кокошки и други птици. Набавка (купување), сме-
стување, транспорт и прифаќање на птиците. Гри-
жи при продавањето на живи птици. Заклан до-
биток. Купување, пакување, транспорт и склади-
рање на закланиот добиток. Калирање ка ј закла-
н от добиток. Разладено и смрзнато месо. Заклани-
домашни птици. Купување, пакување, транспорт на 
закланите птици. Млечни производи. Видови си-
рење. Меко и тврдо сирење. Видови према масно-
тијата. Масно и обично сирење. Урда. Сирење од 
обрано млеко. Бело сирење. Кашкавал. Посно си-
рење. Други југословенски специјалитети. 

Странско сирење. Поважни видови (накусо). 
Масло — путер. Квалитет. Пакување и складирање* 
„Ужички кајмак" млад и „Преврел" кајмак — па-
кување. 

Јајца — состав на јајцето. Хранливост и ра-
сипливост. Квалитет на јајцата. Преснотија и го-
лемина на јајцата (класирање по преснотија и по 
големина). Одредување на преснотијата по разни 
начини. Скршена и расипани јајца. Конзервирани 
јајца. Пакување, транспорт и чување на јајцата. 

КУПУВАЧ НА ОВОШЈЕ, ЗЕЛЕНЧУК И 
ЗЕЛЕНЧУКОВИ СЕМИЊА 

Поим и значење на стокознанието. Познавања 
на стоката по органолептичката метода (со гледа-
ње, допир пипање, мирис, вкус и др.). 

Организирање на откупот на зеленчукот и 
овошјето. Опходење со производителите на овошје 
и зеленчук. Преглед на стоката за откуп. Позна-
вањето на овошјето и зеленчукот. Одредување на 
расата и сортата ^образувајќи се со нашите стан-
дарди. Прифаќање на откупената стока. Мерење на 
стоката (кантар и децимална вага). Сортирање и 
класирање према големината, формата, зрелоста) 
вкусот, аромата, чистотата, здравината на плодо-
вите. Пакување На овошјето и зеленчукот. Скла-
дирање на овошјето и зеленчукот. Транспорт на 
овошјето и зеленчукот. Транспортни средства. Из-
бирање време за транспот. Хранливост на зелен-
чукот и овошјето и нејзиното значење во исхра-
ната на населението. 

Расипливост на зеленчукот и овошјето. При-
чините за расипувањето1. Спречување на расипува 
њето. Мерки за запознавање. Калирање на овош-
јето и зеленчукот. Конзервирање на зеленчукот. 
Начин на конзервирање. Конзервирање на овош-
јето, начин на конзервирање. Складирање и ма-
нипулација со конзервираниот зеленчук. Склади-
рање и манипулација на конзервираното овошје. 
Набавка на лук, кромид и компир. Набавка на 
пиперки за црвен пипер. Црвен пипер. Видови на 
црвен пипер. Фалсификати. Набавка на (печени, 
сушени) сливи. Сушени пиперки. Јужно овошје. 
Видови. Производни области. Квалитет на јужното 
овошје. Пакување, транспорт и складирање на 
јужното овошје. Класирање и сортирање според 
зрелоста, големината, формата, бојата, пресноќата, 
вкусот, аромата и др. Овошни преработки: полу-
производи барк и пулп. Финални производи: мар-
малад, компот, џем, слатко, овошни сокови, сирупи 

и др. Купување на семиња за производство на 
зеленчук и овошје. За градинарски растенија: ло-
бода, целер, цвекло, грашок, зелки, кол, келераба, 
карфиол, спанаќ, краставици, компир (за семе) 
лубеници, дињи, кромид (арпаџик), лук, прас, маг-
донос, домати, модри патлиџани, бамји, репки, тик-
вички и др. Познавање, видови и сорти на семето. 
Чистење на семето. Време на 'ртењето. Сезона на 
набавка на соодветните семиња. Амбалажирање и 
начин на опаковка. Чување на семето од расипу-
вање и од штетници. Одредување на квалитетот и 
степенот на 'ртењето (клијавоста) на семето. 

Набавка (купување) на пресни и сушени пе-
чурки. Пакување на пресните и сушените печурки. 

ОТКУПУВАЧ НА ОТПАДОЦИ 
Поим и значење на стокознанието. Видови от-

падоци. Простории каде се врши откупот на отпа-
доците. Организирање на купувањето. Одржување 
на чистота во работните простории. Дочекување и 
однесување со продавачите на отпадоци. Прегле-
дување на отпадоците, пребирање на огпадодате, 
сортирање и класирање ако е тоа потребно. При-
фаќање на купените отпадоци. Мерење на купе-
ните отпадоци (кантар, децимална вага, метарски 
единици и др.). Прибирање и опаковка на купената 
стока. Разгледување на квалитетот, надворешниот 
изглед, номенклатурата на отпадоците, нивната 
употреба и др. Одредување вредноста на отпадо-
ците, фелеричните индустриски производа, демо-
лирани артикли и употребувани предмети. БРОДОВИ 
текстилни отпадоци. Целулозни отпадоци — крпи 
(памучни, ленени, конопени, јутени и др.). Упо-
треба на целулозните отпадоци во индустријата 
(производство на хартија, вештачки текстилни 
влакна, бездимен барут и други). Употреба на 
крпите како средство за чистење (чистење машини, 
прозорци и др.). 

Волнени отпадоци. Употреба на тие отпадоци 
во текстилната индустрија (машинска волна). Ку-
пување на кожни и крзнени предмети, кои што 
биле веќе во употреба. Купување на старо железо. 
Старото железо како суровина во црната металур-
гија (<' тсг»нс—Мартинов метод за добивање на че-
лик). Видови железни отпадоци и отпадоци од дру-
гите метали. Бакарни отпадоци значајни суровини 
за добивање на модер камен, Употребливост на 
старите (употребуваните) метални садови (казани, 
тепсии, котли и др.). Употребливост на разни ста-
ри машини: за мелење месо, машини за шиење, 
бицикли, моторбицикли, автомобили, камиони и др. 
Метална амбалажа (буриња, канти, конзерви^ ку-
тии и др.). Стари инструменти за свирење. Упо-
требувани земјоделски алати и машини. Стаклени 
отпадоци (парчиња) во производството на црни 
шишиња Дефектни стаклени предмети — дефор-
мирани, пукнати, со меурчиња, нечисти и др. Де-
фектна градба (рамно стакло, нееднакво дебело, 
криво со меурчиња и др.). Дефектни производи од 
порцелан и керамика (деформисани, извалкани, 
пукнати и др). Дефектни и употребувани сани-
т ^ н ч керамички производи (кади за купатила, 
шољи за клозет, умивалници и др.). Дефектни или 
употребувани керамички плочи, стари тули и ог-
ноотпорни материјали. Хартијни отпадоци. Видови 
и сортирање. Хартијните отпадоци како суровина 
во производството на хартија, картон и лепенка. 
Амбалажирање на тие отпадоци. 

Коски. Видови коски. Собирање на коските, 
сортирање и амбалажирање и транспорт. 

Коските како индустриска суровина Коскен 
јаглен, коскено брашно, коскена боја и др. 

Намештај: демодиран и употребуван намештај. 
Кревети, ормани, шифоњери, креденцу библиотеки, 
каучи, мадраци, маси, масички, столови, столчиња, 
полици и др. покуќнина. Стари и демодиран!! пред-
мети; шпорети, видови: шпорети (обични и елек-
трични), лустери, постилки и покривки и др. 
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Доводни и одводи^ водни цевки, славини, „си-
фони", бојлери, водомери и др. Инсталациони елек-
трични материјали, жици, прекинувач*!, утикачи, 
осигурачи, отруј омери ји ДР Електрични уреди, „по-
трошувачи" како пегли, реша, печки, греј алки* 
вентилатор^ електромотор^ џепни лампи, батерии, 
акумулатори, разни сијалици и разни други отпа-
доци. 

Организација и раководење со откупот на раз-
ни видови на стока. Кандидатите при полагањето 
на испит за висококвалификуван работник за за-
нимањето откупувач, треба покрај познавањето на 
стоката да покажат посебни теоретски познавања, 
за организацијата на откупот, сортирање на отку-
пената стока по нејзиниот квалитет и нејзиното 
складирање, утврдување на дневно откупената сто-
ка во парична, односно во тежина и пресметување 
за исплатената сума, предавање на откупената стока 
и нејзиното транспортирање за понатамошна об-
работка односно складишно чување. 

2. Стопанска математика 
I 

Испит од предмето^ стопанска математика, кан-
дидатите за занимањето откупувач ќе полагаат по 
испитната програма предвидена за висококвали-
ф&*куван работник за' занимањето продавач. 

Ш 
б) Општо-образовни предмети 

Од општообразовните предмети кандидатите 
полагаат: македонски јјазик, државно уредување и 
стопански систем на СФРЈ, работно законодавство 
и економика и организација на претпријатието. 
Овие предмети се полагаат според испитната про-
грама утврдена, по одредбите на чл. 10 од Пра-
вилникот за полагање | испити за здобивање со сте-
пени на стручно образование на работниците што 
се оспособени со практична работа во стопанска 
организација („Службен весник на НРМ" бр. 29/61). 

IV # 
Оваа испитна програма ќе се применува осмиот 

ден од денот на објавувањето во „Службен весник 
на СРМ«. 

Бр 05-2154/1 
19 ноември 1963 годину 

Скопје 
Републички секретар 

за труд 
Васка Дуганова, е. р. 

О/ласен дел 
ПРОМЕНА НА ИМИЊА 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-564 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на лич-
ното име на Кузевски Петраки, роден на ден 15 
ноември 1945 година во Битола, од родители: татко 
Кузевски Јован и мајка Ивана, така што во идни-
на личното име ќе му гласи Србиновски Пецо. 

Оваа промена в а и р од денот на објавувањето 
во „Службен весник Ја СРМ". (37) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-565 од 14 ја-
нуари 1964 година, јај одобри промената на роде-
ното име на Комина јјГусуф, роден на 5 март 1908 
година во Ресен, од родители: татко Комина Курте 

и мајка Анифе, така што во иднина роденото име 
ќе му гласи Џафер. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (38) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3650/1 од 8 јуни 
1963 година, ја одобри промената на личното име 
на Ристиќ Анастасије, роден на ден 16 октомври 
1937 година во село Долно Мелничани, Охридска 
околија, од родители: татко Мирче и мајка Јо-
ванка, така што во роднина личното име ќе му 
гласи Георгиевски Насте. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (47) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-3650/1 од 8 јуни 
1963 година, ја одобри промената на фамилијарно-
то име на Ристиќ Даница, родена на ден 6 јуни 
1944 година во село Долно Мелничани, Охридска 
околија, од родители: татко Коста и мајка Викто-
рија, така што во иднина фамилијарно^ име ќе и 
гласи Георгиевска. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (48) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-236/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на ѓорѓиевска Марија, родена на ден 3 
февруари 1962 година во Кочани, Штипска око-
лија, од татко Благоја и мајка Надежда, така што 
во иднина роденото име ќе и гласи Силвана. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (49) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-24439/1 од 8 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Захариева Јасмина, родена на 31 ав-
густ 1962 година во Белград, од мајка Петровиќ 
Руска, така што во иднина роденото име ќе ќ 
гласи Стела. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (50) 

Републичкиот секретаријат за внатрешни ра-
боти на СРМ, со решението бр. 20-415/1 од 14 ја-
нуари 1964 година, ја одобри промената на роде-
ното име на Ангеловска Петра, родена на 10 јуни 
1945 година во село Бул анани, Скопска околија, од 
татко Богоја и мајка Трајанка, така што во ид-
нина роденото име ќе и гласи Петранка. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на СРМ". (51) 

СУДСКИ ОГЛАСИ 
ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА 

Шефки Арслан од Битола, ул. „Кузман Јоси-
ф о в о м " бр. 1, поднесе тужба до овој суд против 
Сабрија Шефки Арсланова, родена Усеинова од 
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Битола, ул. „Борка Модерното" бр. 17, сега во не-
извесност и со непозната адреса. Се поканува ту-
жената Сабрија во рок од 30 дена од објавувањето 
на овој оглас во „Службен весник на СРИ", да се 
јави или да одреди свој застапник. Во противен 
случај ќе и биде одреден застапник по званична 
должност. 

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 82/63. (42) 

ОКРУЖЕН СУД ВО ШТИП 
Петковски Јованов Тодос од Пробиштип под-

несе до овој суд тужба за развод на бракот против 
Софија Герасова од Скопје, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жената се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРИ" да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно судот по службена долж-
ност ќе и го одреди за застапник Димитар Адамов, 
приправник при Окружниот суд во Штип, и де-
лото ќе се разгледа во нејзино отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П. бр. 252/63. (45) 

Незепа Р. Лиманова од Струмица поднесе до 
овој суд тужба за развод на бракот против Усане-
дин Полизов, сега во неизвесност. 

Бидејќи адресата и местожителството на ту-
жениот се непознати се повикува во рок од еден 
месец од објавувањето на огласот во „Службен 
весник на СРИ", да се јави или да одреди свој 
застапник. Во противно, судот по службена долж-
ност ќе му го одреди за застапник Љупчо Чавлев-
ски, приправник црн Окружниот суд во Штип, и 
делото ќе се разгледа во негово отсуство. 

Од Окружниот суд во Штип, П). бр. 410/63. (46) 

КОНКУРСИ 
НАРОДНИОТ МУЗЕЈ — ШТИП 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место КОНЗЕРВА-
ТОР 

Услови: Соодветна висока стручна спрема. 
Стапување на работа од 1. VI. 1964 година. 
Основна плата по Законот за јавните службе-

ници, а положајна според Правилникот за поло-
жа јните плати на службениците во Музејот. 

Заинтересираните молби со потребните до-
кументи да ги достават до Народниот музеј — 
Штип. 

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето. (192) 

Конкурсната комисија при Заедничката управа 
за аеродрумски услуги Скопје, на основа член 4 
од Правилникот за работните односи 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место Референт-ад-
министратор 

УСЛОВИ: Кандидатот треба да има завршено 
економско училиште и 3 години практика во стру-
ката, или со непотполна школска спрема и 6 го-
дини практика во струката. 

Плата според Правилникот за расподелба на 
лични доходи. Настап на работа веднаш. 

Молби со куса биографија, како и докумен-
тите по член 31 од Законот за јавните службеници 
и потврда од органот каде што е запослен дека 
има право на учество во конкурсот се примаат на 
горната адреса. 

Конкурсот трае до пополнување на работното 
место. (193) 

СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ФОЛКЛОР — 
СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на три работни места: 

1. Еден асистент во Одделот за народна музика 
и кореографија, 

2. Асистент, виши стручен соработник или на-
учен соработник во Одделот за народна книжев-
ност, 

3. Асистент, виши стручен соработник или на-
учен соработник во Одделот за народни обичаи и 
игри. 

У с л о в и : 
Кандидатот под точка 1 да има завршено му-

зичка академија; 
Под точка 2 да има завршено филозофски фа-

култет — група книжевност; 
Под точка 3 филозофски факултет — група 

етнологија. 
Кандидатите да поднесат до Институтот за 

фолклор молба со 50 динари таксена марка, спи-
сок на стручните и научни трудови и документи 
предвидени во член 31 од Законот за јавните служ-
беници. 

Конкурст трае 30 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". (204) 

СОДРЖИНА 
Страна 

23. Програма од општообразовните предмети за 
полагање испити за здобивање со степен 
на стручно образование на работниците 
што се оспособени со практична работа во 
стопанска организација — — — — — 73 

24. Програма за полагање испити за здобивање 
со степени на стручно образование на ра-
ботниците што се оспособени на практична 
работа во стопанска организација од тргов-
ската дејност — — — — — — — — 81 

Издавач: „Службен весник на СРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул« „29 ноември'* 
бр. 10-а, Пошт. фах 51. Тел. 24-76. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 802-11/1-69* 

при Народната банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје. 


