
Смрт ка фашизмот — слобода на народот! 

С Л У Ж Б Е Н ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 

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

СКОПЈЕ 
Понеделник, 8 септември 1958 
Број 27 Година XIV 

Претплатата за 1958 год. изнесува 
1.000 дин. Овој број чини 50 дин. 
Жиро сметка број 802—11/1—698. 

238. 

Врз основа на член 2 во врска со член 11 од 
Основната уредба за установите со самостојно фи-
нансирање („Службен лист на ФНРЈ" бр. 51/53), 
Извршниот совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА 

ОСНОВАЊЕ ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА 

I 
Во точката УП на Решението за основање на 

Институтот за туберкулоза ИС бр. 51 ед 8 февруари 
1956 год. („Службен весник на НРМ" бр. 6/56) по 
буквата „г" се додава нова буква „д" која гласи: 

„ФОНД ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА" 

II 
Ова Решение влегува во сила по објавувањето 

во „Службен весник на Народна Република Маке-
донија", а ќе се применува од 1957 година. 

ИС бр. 16—90/170 
11 август 1958 година 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Секретар, Претседател, 

Трајче Грујоски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

239. 
На основа точка 6 од Општото упатство за здо-

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

П Р О Г Р А М А 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ 

КВАЛИФИКУВАН И ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК ОД ХЕМИСКО-БИОЛОШКО-ФАРМА -

ЦЕУТСКАТА СТРУКА 

I. 
Кандидатите од хемиско-биолошко-фармацеут-

ската струка што се здобиле со стручна спрема по 
пат на приучување со практична работа во прет-
пријатието, ќе полагаат стручен испит за квали-
фикуван и висококвалификуван работник по оваа 
програма. 

И. 
Кандидатите прво го полагаат практичниот дел 

од испитот, а по положениот практичен дел пола-
гаат теоретски дел на испитот. 

Теоретскиот дел на испитот се состои од стручен 
теоретски дел на испитот и општообразовен теорет-
ски дел, < 

Практичниот дел на испитот и стручниот тео-
ретски дел се полагаат по оваа програма, а општо-
образовниот дел на испитот се полага по одделна 
програма пропишана во „Службен весник на НРМ" 
бр. 18/55 год. 

Ш. 
Преглед на занимањата од хемиско-биолошко-

фармацеутската струка за кои се полага испит по 
оваа програма: 

за) За звање квалификуван работник: 
1. Гранулар 
2. Таблетар 
3. Дражер 
4. Производител на сирупи и тоникуми 
5. Производител на медицински масти 
6. Производител на супозитории и глобули 
7. Производител на ампули 
8. Стерилист 
9. Производител на алкалоиди 

10. Производител на хемикалии од растително 
потекло 

И. Производител на синтетски фармацеутски 
суровини 

12. Производител на чисти хемикалии 
б) За звање висококвалификуван работник: 

1. Производител на ампули 
2. Ракувач со производството на алкалоиди 
3. Ракувач со производството на хемикалии 

од растително потекло 
4. Ракувач со производството на чисти хе-

микалии. 
IV. 

ПРОГРАМА ЗА ЗВАЊЕ КВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК 'ОД ХЕМИСКО-БИОЛОШКО-

ФАРМАЦЕУТСКАТА СТРУКА 

А. П р а к т и ч е н д е л 
На практичниот дел од испитот кандидатот тре-

ба да покаже, врз основа на конкретно дадена 
практична зада.ча, квалитативна и временска спо-
собност во изведување на одредените работи за кои 
се бара стручна спрема на квалификуван работник. 
Практичните задачи ги одредува испитната коми-
сија, а во врска со предметите од стручнотеорет-
скиот дел на испитот и ориентационата програма за 
практичната работа за секое занимање поодделно, 
што е во оваа програма истакнато по занимање ка-
ко следува: 

Гранулар 
Подготвување на материјалите за ^анулира-

ње. Начин на гранулирање на поедини видови ма-
теријали. Додавање помошни средства при грану-
лирањето. Во кои случаи и какви топлини се пол-
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зуваат при гранулирањето, сушење и оцврснување 
на гранулите. Хигиенско-техничките прописи при 
изработуваше на гранули. 

Таблетар 
Подготвување на гранулите за таблетирање. До-

давање на помошни средства (клизачи и полните-
ли). Правилно работење со таблетмашините (пуш-
тање во иогоб и штелување). Контролирање ис-
правноста на таблетите (испитување на ломливост, 
растворливост, тежина во дозволените граници за 
отстапување спрема прописите за фармакопејата. 
Исправување на погрешните при таблетирањето 
(лепење, листење, кршење и др.). Прописи на хи-
гиенотехничката заштита при таблетирање на ме-
дицински препарати. Познавање и опис на таблет-
машините. » 

Дражер 
Подготвување на поедини видови облоги во та-

блета (шеќерни, чоколадни, целулозна керотински 
и др.). Начин за нанесување на облогите (во кои 
етапи каков е составот на облогите, при која топ-
лина се нанесуваат, во врска со карактерот на об-
леката и карактерот на активната супстанција што 
ја содржат;. Правилно ракување со тавите за дра-
жирање и регулирање бројот на обртаите во врска 
со етапата и карактерот на облогата. Боење и по-
лирање на дражеите. Одредување рецептура на 
сблогата, бојата и полирмасата, во врска со карак-
терот на активната супстанција и облогата, како и 
намената на дражеите. Оценување исправноста на 
дражирањето и отстранување на евентуалните 
грешки во процесот на производството. Одреду-
вање исправноста на дражеите спрема прописите 
на фармакопејата. 

Производител на сирупи и тоникум 
Подготвува екстракти од растителни дроги. 

Вари сирупи во дупликатори. Подготвува различни 
раствори за изработување на препаратите. Пра-
вилно манипулирање со различните мерки за те-
жина и волумен и различните видови ваги (обик-
новени и децимални). Правилно ракување со пое-
дините апарати и машини и ползување на мерните 
и контроли инструменти, различни реактиви и ин-
дикатори. Прописи за хигиенско-техничка заштита 
при работа со споменатите материјали. Познавање 
на машините и уредите и отстранување на евен-
туални дефекти. 

Производител на медицински масти 
Произведува различни видови медицински мас-

ти. Топење и мешање на материјалите. Утрлување 
на прашкастите материи. Мелење на мастите во 
валцови машини и хомогенизира«^ на истите. Пра-
вилно ракување со апаратите и машините за трла-
на, мелење, хомогенизирање на мастите и за пол-
нење и затворање на тубите. Правилно ползување 
на мерните и контролни инструменти, мерки и ваги. 
Асептично изработување на мастите и стерилиза-
ција. 

Производител на супозитории и глобули 
Подготвување на основните маси за изработу-

вање на супозитории и глобули (голутинска, ка-
каово целулозна и др.). Правилно ракување со по-
едини апарати и машини за формирање на супо-

зитории и глобули, како и за единечно пакување 
на истите. Ползување на мерните и контролни 
инструменти при изработување на гореспоменатите 
препарати (манометри, термометру ваги и мерки). 
Додавање, растворување, уситнување и валкање на 
поедини активни компоненти во супозиториите и 
глобулите. Асептично изработување на препратите 
(приготвување на масата, формирање и пакување). 

Производител на ампули 
Растворување на активните супстанции за под-

готвување на парентерални раствори. Ракување со 
дестилациони и редестилациони апарати, со пра-
вилно ползување на мерните и контролни инстру-
менти. Правилно ползување на различните мерки 
и ваги (аналитички, обикновени и децимални). До-
давање раствори на стабилизатори и супстанции за 
регулирање на осмотскиот притисок и контролира-
ње на киселост и осмотскиот притисок во раство-
рите со правилно ползување на индикаторите и др. 
Правилно филтрирање на парантералните раствори 
(обикновено и на вакум), обикновено и бактерио-
лошко. Правилно ползување на машините за испи-
рање ампули, за автоматско полнење и заварување 
на истите. < 

Стерилист 
Ракување со аутоклави и други стерилизациони 

апарати. Регулирање на притисокот и температу-
рата. Стерилизиран^ на посуди, препарати и за-
војни материјали. Стерилизирање со топлина, со 
жермицидни лампи и со хемикалии. Тандализи-
рање. Асептично работење. Контролирање исправ-
носта на стерилизацијата, отстранување на евен-
туалните неправилности во апаратите. 

Производител на алкалоиди 
Подготвување на суровините за исцрпување на 

алкалоидите. Избор и подготвување на исцрпува-
чот. Исцрпување во екстрактори, перколатори и 
дифузни батерии. ^Контролирање успешноста .на 
исцрпување со мерните и контролни инструменти, 
различни реактиви и индикатори. Прочистување 
на исцрпините од неалкалоидни примеси. Таложе-
ње и прочистување на алкалоид ите. Прописи за 
хигиенско-техничка заштита при работење со алка-
лоидите. Познавање на уредите и мерните инстру-
менти и уочување на недостатоците. 

Производител на хемикалии од растително потекло 
Подготвување на растителните суровини за 

екстракција или дестилација. Правилно ракување 
со апаратите и машините за екстракција (дигес-
тори, перколатори, дифузни батерии и др.), одпа-
рувачите на концентрирање на исцрпните и дести-
лационите апарати. Правилно ползување на мер-
ните и контролни инструменти (манометри, ваку-
мометри, ареометри, термометри и др.), разните 
реактиви и индикатори, во текот на процесот. Про-
ценување квалитетот на растителните суровини и 
произведените хемикалии. Произведување на раз-
лични хемикалии од растителни суровини. Прописи 
на хигиенско-техничката заштита во врска со про-
изводните процеси. 

Производител на синтетски фармацеутски 
суровини 

Изработување на поедини фармацеуте*™ суро* 
вики, Уочување и отстранување на споредните хе-
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миски реакции, што можат да се појават поради 
неправилното водење на производствениот процес. 
Правилно ракување со апаратите и машините за 
синтеза на фармацеуте™ суровини. Ползување на 
различните мерни и контролни инструменти, како 
и реактиви и индикатори (употреба во процесот на 
производСТВОТСЈ!.. Проценување квалитетот на су-
ровините и добиените суровински препарати. Про-
писи на хигиенотехничка заштита при производ-
ство на синтетски фармацеуте^ суровини. Опис на 
машините и апаратите во употреба и отстранување 
на евентуалните ^дефекти-неправилкости. 

Производител на чисти хемикалии 
Ракување со машините и апаратите за произ-

водство на хемикалии и нивното прочистување 
(дуплика/гори, упарувачи, кондензатори, мешалки,, 
центрифуги и др.). Подготвување суровини по ре-
цептура и самостојно водење на процесот за доби-
вање на различни хемикалии, како што се: АгНОѕ, 
АгВр, На ХЦл и др. Пакување на различни хе-
микалии-готови производи. Примена на прописите 
за хигиенско-техничка заштита при работа во по-
гонот за изработување на чисти хемикалии. 

Б. — Т е о р е т с к и д е л 

Кандидатите што полагаат испит за звање ква-
лификуван работник од хемиско-биолошко-фарма-! 
цеутската струка^ ќе го полагаат стручнотеорет-
скиот дел од испитот по предметите што се заед-
нички за сите занимања во оваа струка и посебно 
по предметот „Специјална технологија", што е 
предвиден за одделни занимања односно група 
сродни занимања како следува: 

а) СПЕЦИЈАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 
Група занимавања: (Гранулар, таблетар, дражер, 

стерилист, производител на сирупи и тоникуми, 
медицински масти, супозитории и гл обули, ампули). 

Познавање на суровините и помошните матери-
јали во производството при овие занимање. 

Хемиски и биолошки процеси во хемсико-био-
лошко-фармацеутската индустрија (ферме ита ци и'). 

Дестилирање на вода и алкохол, добивање на 
скроб и шеќер, добивање на масти и воскови. Асеп-
тично работење и стерилизација во хемиско-био-
лошко-фармацеутската индустрија. Опис и позна-
вање на производствениот процес во сите фази. 

Карактеристики на производите, намена и па-
кување. 

Опис на машините што се во примена. 
Група занимања: (Производители на алкалоиди 

хемикалии од растително потекло, синтетски фар-
мацеутски суровини, чисти хемикалии). 

Познавање на основните суровини и помошни 
материјали во производствените процеси за доби-
вање на органските киселини, алкалоиди и чисти 
хемикалии. Познавање на хемиските процеси на 
производството во сите фази. 

Опис на основните апарати и машини во про-
изводствово на Ѕалкалоиди, органски киселини и 
хемикалии (одпарувачи, дестилатори, кристализа-
тори, центрифугу екстрактори). Читање и ползу-
вање на мерните инструменти: ареометри, термо-
метру манометри, редукциони вентили и др. 

Кандидатот треба да ги опише карактеристи-
ките на суровините и готовите производи и про-
цесот на нивното добивање. 

б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА 
Кандидатите на испитот за квалификуван ра-

ботник од сите занимања на хемиско-биолошќо-
фармацеутеката струка ќе ги полагаат следните 
стручни предмети: 

1. Општа технологија 
2. Хемија 
3. Физика 
4. Хигиено-техничка заштита 
5. Организација и посл ување на претпријатието 

к Обемот на материјалот за горенаведените пред-
мети е даден во Програмата за хемиската струка, 
а тој е идентичен и за хемиско-биолошко-фарма-
цеутската струка. Поради тоа, кандидатите за по-
лагање испит за квалификуван работник и испит-
ните комисии треба да се служат по однос на овие 
предмети со материјата дадена во состветниот дел 
на програмата за хемиската струка. 

V. 
ПРОГРАМА ВА ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ ВИСОКО-
КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ХЕМИСКО-
( БИОЛОШКО-Ф АРМ АЦЕУ ТСК АТ А СТРУКА 

А. Практичен дел 
На практичниот дел на испитот кандидатот тре-

ба да покаже, врз основа на конкретно дадена 
практична задача, квалитативна и временска спо-
собност за изведување на одредените работи за кои 
се бара стручна спрема на висококвалификува** 
работник. Практичните задачи ги одредува испит-
ната комисија, а во врска со предметите од струч-
! нотеоретскиотј дел на испитов /И! ориентационата/ 
програма за практична работа за секое занимање 
одделно, што е во оваа програма истакнато како 
следува: 

Производител на ампули 
Детално познавање на материјата за квалифи-

куван работник и уште следното: 
Дотерување на киселоска и осмотскиот притисок 

во парантералните раствори (за интравенските, ин-
трамускулните и подкожните инекции. Изработу-
вање различни видови парантерални раствори. Раз-
лични начини на стерилизиран^ (при различни 
температури!} и тинделизирање на парантералните 
раствори. Давање упатства на 'секое работно место 
во процесот за отстранување на погрешките во би-
ло која фаза на процесот. Контролирање исправ-
ност на сите апарати и машини во погонот, кли-
матизациониот и филтрационите уреди и отстра-
нување на погрешките. Познавање и опис на тех-
нолошкиот процес на производството. 

Ракувач со производството на алкалоиди 
Покрај материјата за квалификуван работник 

уште и следното: 
Работење со сите апарати и машини во пого-

нот при производство на алкалоиди. Правилно пол-
зување на сите мерни и контролни инструменти на 
машините. Контролирање исправноста на машини-
те и апаратите во погонот. Изведување реакции со 
хемиски формули, во текот на производствениот 
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процес. Контролирање квалитетот на сите суровини 
и финални продукти, со давање упатства за отстра-
нување на било кој вид грешки. Изведување на 
полусинтези на алкалоидните деривати што се ра-
ботат во погонот. Контролирање работата на секое 
работно место во 'погонот и одредување на кои ко-
личества суровини, кои и во какви количества ма-
теријали се потребни. Водење дневник на работата 
во погонот и давање упатства за отстранување на 
неправилностите во текот на производствениот про-
цес. Одредување вредноста на финалните продукти 
и контролирање на луговите. 

Ракувач со производството на хемикалии од 
растително потекло 

Материјалот за квалификуван работник се про-
ширува со следното: 

Проценување на квалитетот на растителните 
суровини и помошните материјали при производ-
ство на хемикалии. Приготвување на различните 
растителни суровини, во врска со карактерот на 
активната хемикалија. Исцрпување на активните 
материи со мацерација, дигестија, перколација и во 
дифузна батерија. Одпарување на исцрпните, про-
чистување и ставање на кристализација. Одестили-
рање на активната хемикалија ( испарливи мате-
рии, етероли). Одредување на потребните количес-
тва на растителна суровина и помошни материјали 
за производство на одредена количина активна хе-
микалија. 

Објаснување процесот на производството со хе-
миски формули и равенки. Уочување и отстрану-
вање на погрешките во текот на процесот и давање 
упатства за отстранување грешките на секое ра-
ботно место. 

Оценување квалитетот на растителните сурови-
ни, помошни материјали и активни хемикалии со 
хемиско-аналитички методи. 

Правилно ракување со поедините апарати и 
машини во процесите и ползување на контролните 
и мерни инструменти, реактиви и индикатори. 

Производител на чисти хемикалии 
Материјалот за квалификуван работник од ова 

занимање се проширува со следното: 
Да составува рецепти и прави пресметка за по-

требните материјали. Да ракува со сите мерни и 
контролни инструменти на апаратите и машините 
и ја контролира исправноста. Да ги познава про1-
цесите кои се применуваат и со хемиски формули 
да ги објаснува поедините фази. Да ги отстранува 
погрешните во процесот. 

Б. Теоретски дел 
Кандидатите што полагаат испит за звање ви-

соксжвалификуван работник од хемиско-биолошко-
фармацеутската струка, ќе го полагаат стручнотео-
ретскиот дел од испитот по предметите што се за-
еднички за сите занимања во оваа струка и посеб-
но по предметот „Специјална технологија", што е 
предвиден за одделни занимања односно група 
сродни занимања како следува: 

а) СПЕЦИЈАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 

Занимање: (Производител на амлули) 
Детално познавање на материјалот за квали-

фикуван работник од ова занимање односно општо 
познавање за оваа група занимања и уште след-
ното: 

Контролирање квалитетот на материјалите и на 
готовите продукти. Стабилизирање на препратите 
и отстранувале на по грешките во сите фази на 
производство. Составување рецепти и правење пре-
сметка за потребните материјали. Потполно позна-
вање и опис на сите фази во процесот на произ-
водството. 

Група занимања: (Ракувачи со производството 
на: алкалоиди, хемикалии од растително потекло, 
производител на чисти хемикалии). 

Кандидатите за висококвалификуван работник 
од оваа група занимања треба детално да го поз-
наваат градивото предвидено за квалификуван ра-
ботник и уште следното: 

Составување рецептури и пресметки за произ-
водство на одредени артикли и теоретско објасну-
вање на рецептурите. Познавање и опис на про-
цесите во сите фази и појаснување на истите со 
хемиски формули. Уочување и ефикасно отстрану-
вање на евентуални недостатоци во погонот. Орга-
низација и раководење со погонот. 

б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА 

Кандидатите на испит за висококвалификуван 
работник од сите занимања на хемиско-биолошко-
фармацеутеката струка ќе ги полагаат следните 
стручни предмети: 

1. Општа технологија 
2. Хемија 
3. Физика 
4. Хигиенско-техничка заштита 
5. Организација и послување на претпријатието 
Обемот на материјалот за горенаведените пред-

мети е даден во програмата за хемиската струка, а 
тој е идентичен и за хемиско-биолошко-фармацеут-
ската струка. Поради тоа, кандидатите и испитните 
комисии треба да се служат по однос на овие пред-
мети со материјата дадена во програмата за пола-
гање стручни испити за квалификувани и високо-
квалификувани работници од хемиската струка — 
дел V. 

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

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