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68. 

На основа член 811 од Законот за државната 
управа и точка 1 од Одлуката за овластување на 
поедини секретари] ати на Извршниот совет и други 
органи на републичката управа својата внатрешна 
организација да ја утврдат со правилник (^Служ-
бен весник на НРМ" бр. 16/57), во согласност со 
Извршниот совет на НРМ, дадена на седницата на 
Одборот за организационо — управни прашања на 
Извршниот совет од 24. VI. 1959 год., Секретарија-
тот за општа управа на Извршниот совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОПШТА УПРАВА НА 

ИЗВРШНИОТ СОВЕТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Секретаријатот за општа управа на Извршниот 

совет (во натамошниот текст: Секретаријатот), пи 
обавува следните работи од својот делокруг: 

ги врши управните работи од републичка над-
лежност во областа на спроведувањето на пропи-
сите за организацијата и систематизацијата на ре-
публичките органи и установи и органите на упра-
вата на народните одбори; 

ти врши управните работи во областа на служ-
беничките односи, стручното образование и оспо-
собување на кадрите; 

ги врши работите во областа на административ-
ната инспекција и унапредување на административ-
ното работење; 

ги прибира и обработува податоците и списите 
од народните одбори на околиите и републичките 
органи на управата за состојбата на предметите во 
управната постапка; 

ги одредува организациите коишто можат да 
имаат патнички автомобили за вршење на служ-
бени работи во местото и службени патувања и да-
ва согласност на правилниците за користење на ав-
томобилите донесени од страна на овие органи-
зации; 

ги врши управните работи од републичка над-
лежност што не спаѓаат во делокруг на другите ре-
публички органи на управата, како и работите што 
му се со одделни прописи ставени во делокруг. 

Член 2 
Работите од член 1 ги вршат секретарот, помош-

никот на секретарот и организационите единици 
предвидени со овој правилник. 

И. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ 

Член 3 
Организациони единици на Секретаријатот се: 
1. Одделение за организација и систематизација 
2. Административна инспекција 
3. Одделение за службенички односи 
4. Отсек за кадрови и 
5. Општи отсек. 

Член 4 
Во делокругот на Одделението за организација 

и систематизација спаѓа вршење на работите за 
проучување и прстење на проблемите за органи-
зацијата, систематизацијата и методот на работата 
во републичките органи и установи, како и во ор-
ганите и установите во народните одбори; давање 
мн ени ја и укажување стручна помош на наведени-
те органи и установи по прашањата од организа-
цијата и систематизацијата. 

Член 5 
Во делокругот на Административната инспек-

ција спаѓа: оценување на законитоста на решени-
јата за поставување, како и други решенија за 
службеничките односи кои повлекуваат промена на 
звањето или платата; вршење надзор над примена 
на Законот за јавните службеници и прописите до-
несени на основа на истиот, над примена на пропи-
сите за систематизација на работните места, освен 
систематизацијата во администрацијата во претстава 
ничките тела и над организирањето на администра-
цијата и административното работење; ги прибира 
и обработува податоците и списите од народните 
одбори на околиите и републичките органи на упра-
вата за состојбата на предметите во управната по-
стапка; ги врши работите во врска со одредување 
на организациите кои што можат да имаат пат-
нички автомобили за вршење на 'Службени работи 
во местото и службени патувања и ги врши рабо-
тите во врска со давање согласност на правилни-
ците за користење на автомобилите донесени од 
страна на свие организации; ги прибира и обрабо-
тува податоците и списите од народните одбори на 
околиите и републичките органи на управата за 
состојбата на предметите во управната постапка. 

Член б 
Во делокругот на Одделението за службенички 

односи спаѓа вршење на работите во врска со спро-
ведувањето на примената на прописите за јавните 
службеници, вршење на работите во врска со спро-
ведувањето на прописите за положајните плати и 
посебните додатоци; вршење на административните 
работи на Комисијата за службенички работи по 
чл. 18 од Законот за јавните службеници. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОАНА РЕПУБЛИКА М А К Е Д О Н И Ј А 



Стр. 106 — Бр. 7 СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ б март 1960 

Член 7 
Ва делокругот на Отсекот за кадрови спаѓа вр-

шена на работите за стручното издигање на служ-
бениците; спроведувањето на прописите за стручно 
образование, полагањето на стручните испити; за 
стручната опрема на службениците во органите на 
управата и установите кои вршат јавна служба, 
анализирање на тие податоци, предлагање на мер-
ки за организирање курсеви и семинари за струч-
но усовршување на службениците, укажување на 
стручната помош на другите органи и установи во 
тие работи, работите околу оценувањето на служ-
бениците и грижа за службениците кои се ставени 
на располагање. 

Член 8 
Во делокругот на Општиот отсек спаѓа вршење 

на следните работи: приготвување на решенија за 
службеничките и работните односи на службени-
ците и работниците во Секретаријатот и водење на 
персонална евиденција; приготвување и извршу-
вање на пресметката, работите на сметководството 
и економатот, водење на документација, канцела-
риското и архивското работење на Секретаријатот. 

III. ОВЛАСТУВАЊА И ДОЛЖНОСТИ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

а) С е к р е т а р 

Член 9 
На чело на Секретаријатот стои и со неговата 

работа раководи секретар. 
Во случај на отсатност или подолга спреченост, 

секретарот го заменува лице што ќе го одреди Из- ' 
вршниот совет. 

Член 10 
Секретарот ги потпишува »сите акти на Секре-

таријатот, во колку со овој правилник или со по-
себно решение на секретарот не е поинаку одредено. 

Секретарот дава мислења на нацрти на прописи 
и други акти што му се доставуваат по чл. 55 од 
Уредбата за организацијата и работата на Изврш-
ниот совет, дава согласност на прописите за кои 
е предвидена согласност на Секретаријатот и дава 
објаснувања за примена на републичките прописи 
од областа на службеничките односи и врши други 
работи одредени со постојните прописи. 

Секретарот може да ги овласти шефовите на 
основните организациони единици да донесуваат 
решенија во управна постапка, да преземаат одре-
дени управни дејствија и да даваат објаснувања за 
примена на прописите кои се однесуваат на рабо-
тите од делокругот на организационите единици. 

Секретарот не може да го пренесе на други 
службеници овластувањето за потпишување на ак-
тите кои се упатуваат на Извршниот совет на На-
родното собрание, на неговите одбори и комисии, 
како и други акти кога е тоа со посебни прописи 
предвидено. 

Член 11 
Секретарот е должен да укажува на Изврш-

ниот совет и другите републички органи на упра-
вата и републичките совети на несогласноста на 
поедини прописи од делокругот на Секретаријатот 
со сојузните и републичките закони и други про-
писи, како и на потребата за регулирање на поваж-

ни прашања од овие области и преземање на по-
требни мерки, доколку вршењето на овие работи 
не спаѓа во надлежност на друг републички орган 
на управата или републички совет. 

Член 12 
Секретарот го организира вршењето на рабо-

тите во Секретаријатот, одредува задачи и дава 
упатства за работа и се грижи за унапредување на 
службата и стручната работа. 

Секретарот' може на поедини организациони! 
единици да им доверува обавување и на други ра-
боти кои не спаѓаат во делокругот на тие органи-
зациони единици или подолга спреченост на одде-
лението, односно шефот на отсекот. 

Секретарот ги распоредува службениците на ра-
ботни места. 

Член 13 
Секретарот решава за службеничките и работ-

ните односи за службениците и работниците на Се-
кретаријатот. 

Секретарот е највисок дисциплински стареши-
на на службениците и работниците на Секретари-
јатот. 

б) Помошник на секретарот 

Член 14 
Во Секретаријатот постои помошник на секре-

тарот. 
Помошникот на секретарот помага на секрета-

рот во вршење на работите што му се ставени во 
делокруг. 

Член 115 
Помошникот на секретарот ги ускладува рабо-

тите со кои што раководи според упатствата на 
секретарот. 

За својата работа помошникот одговара на се-
кретарот. 

Во случај на отсатност или подолга спреченост, 
помошникот го заменува лице кое што ќе го одреди 
секретарот. 

Член 16 
Секретарот може да го овласти помошникот за 

донесување на решенија во управната постапка за 
давање на објасненија за правилната примена на 
прописите за прашањата од начелно значење. 

в) Службеници 

Член 17 
Началникот на одделението ја организира ра-

ботата во одделението, одговара за благовремено, 
законито и правилно вршење на работите, го обез-
бедува спроведувањето на прописите и мерките кои 
што се однесуваат на работата од делокругот на 
одделението, ги распоредува службениците на ра-
ботни места и врши распоред на работите во одде-
лението, донесува решенија во управна постапка 
доколку за тоа е овластен, води преписка, одредува 
распоред за годишниот одмор на службениците во 
одделението во рамките на општиот план за годи-
шен одмор, одредува отсуство и е непосреден дис-
циплински старешина за службениците во одде-
лението. 

Началникот на одделението работи по упат-
ствата на секретарот и на него му е одговорен за 
својата работа. 
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Началникот се грижи приправниците во Секре-
таријатот во текот на приправничката служба да 
се запознаваат со работите и организациите чие 
познавање им е потребно за звањето за кое се при-
премаат. 

Член 18 
Шефот на отсекот раководи со работата на от-

секот. 
Шефот на Отсекот за кадрови и шефот на Оп-

штиот отсек имаат овластувања и должности пред-
видени во член 75 од Законот за државната управа 
и за својата работа непосредно му одговорат на 
секретарот. 

Член 19 
Во случај на отсатиост началникот на одделе-

нието, на административната инспекција и шефот 
на отсекот го заменува службеник кој што ќе го 
одреди секретарот. 

Член 20 
Референтите и другите службеници во одде-

ленијата ги проучуваат прашањата и предметите 
од делокругот на одделенијата, припрема ат доку-
ментација, реферати и решенија по тие прашања и 
предмети, работата на изработка на прописи, водат 
потребна евиденција и вршат други работи што ќе 
им се доверат. 

IV. КОЛЕГИУМИ И СТРУЧНИ КОМИСИИ 

а) Колегиум 

Член 21 
За разгледување на поважни прашања од струч-

на и организациона природа од делокругот на Се-
кретаријатот се образува колегиум. 

Колегиумот го сочинуваат: помошникот на се-
кретарот, началниците на одделенијата, шефовите 
на отсеците и другите службеници, кои ќе ги опре-
дели секретарот. 

Состаноците на колегиумите по потреба ги сви-
кува и со нив раководи секретарот. 

Член 22 
На состаноците на колегиумите се разгледу-

ваат: основните проблеми што се јавуваат во врска 
со изработка на нацрти на прописи или мерки кои 
се предлагаат на Извршниот совет; поважните на-
црти на прописи за кои Секретаријатот е должен 
да дава забелешки, како и објаснувања што ги 
дава Секретаријатот; поважни прашања за вна-
трешната организација и персонал ната служба и 
други прашања што ќе ги изнесе секретарот. 

На состанокот на колегиумот се води записник, 
во кој се внесува датумот, имињата на присатните 
членови, дневниот ред, поважните заклучоци на 
поедини прашања, како и мислењата на поедини 
членови на колегиумот, доколку тие тоа го бараат. 

Член 23 
Секретарот одлучува кои заклучоци ќе се сооп-

штат на службениците. 

Заклучоците на колегиумот што претставуваат 
упатство за работата на Секретаријатот по правило 
се соопштуваат на службениците на Секретари-
јатот. 

б) Стручни комисии 

Член 24 
Во Секретаријатот се основаат комисии за 

стручни испити за управните и канцелариските 
службеници, чие основање е предвидено со про-
писите. 

Во Секретаријатот може да се основаат и други 
стручни комисии за проучување на нацрти пропи-
си од делокругот на Секретаријатот. 

Членовите на овие стручни комисии ги име-
нува и разрешува секретарот. 

V. ОДНОСИ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ СО 
ДРУГИ ОРГАНИ 

Член 25 
Секретаријатот спрема Хидрометеоролошкиот 

завод ги врши правата и должностите одредени во 
член 46 од Законот за државната управа, спрема 
Управната школа правата и должностите во чл. 77 
и 79 од Уредбата за организација и работата на 
управните школи и спрема Сервисната установа за 
вршење транспортни услуги на републичките орга-
ни и установи при Извршниот совет, правата и 
должностите одредени со Основната уредба за уста-
новите со самостојно финансирање. 

Член 26 
Хидрометеоролошкиот завод, спрема кој Секре-

таријатот врши надзорни права, должен е да му 
доставува на Секретаријатот свои акти донесени 
вон управната постапка. 

Член 27 
Со цел за спроведување на сојузните, репуб-

личките закони и други прописи, Секретаријатот 
има драво од републичките органи и установи, ка-
ко и од органите на управата на народните одбори 
да бара податоци за состојбата и за проблемите на 
работите од делокругот на Секретаријатот. 

Член 28 
Во рамките на својот делокруг Секретаријатот 

спрема органите на управата на народните одбори 
ги врши правата и должностите утврдени со За-
конот за народните одбори на околиите. Општиот 
закон за уредување на општините и околиите, За-
конот за организација на управата на народните 
одбори и другите прописи. 

Член 29 
Секретаријатот укажува стручна помош на ор-

ганите на управата на народните одбори, по пра-
шања од областа наопштата управа, по нивно ба-
рање и по своја иницијатива поради унапредува-
ње на работата на тие органи. 
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VI. КАНЦЕЛАРИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 30 
Канцелариското работеше на Секретаријатот се 

врши по одредбите на Уредбата за канцелариското 
работење, како и прописите донесени, врз основа на 
таа Уредба. 

VII. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА 

Член 31 
Систематизацијата на работните места се утвр^ 

дува на начинот и во рамките на бројот на работ-
ните места одреден во Прилогот, кој е составен дел 
на овој правилник. 

Член 32 
Во Секретаријатот постојат 2 работни места за 

назначување на приправници, кои не влегуваат во 
бројот на работните места предвидени со Прилогот. 

Член 33 
Во прилог на овој правилник се одредуваат нај-

високите звања на кои што службениците можат 
да се назначат, односно унапредат. 

Член 34 
Во Секретаријатот службениците можат да се 

назначуваат и унапредуваат под условите пропи-
шани со Законот за јавните службеници само во 
звањата и во рамките на бројот на работните места 
утврдени во Прилогот на овој правилник. 

На работното место за кое е предвидено опре-
делено звање може да се назначи службеник со 
непосредно пониско звање. 

Член 35 
Бројот на работните места одреден во Прилог 

гог може да се измени со акт на секретарот, на 
претходна согласност од Одборот за организационо-
управни прашања на Извршниот совет. 

Член 36 
Во Секретаријатот можат да се основаат нови 

организациони единици само со измени на овој пра-
вилник. 

Во случај на потреба постојните организациони 
единици можат да се спојуваат и со привремено ре-
шение на секретарот. 

Решението од претходниов став останува во си-
ла до изменување на овој правилник, а најмногу 
три месеци од неговото донесување. 

VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 37 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

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

Број 02-13629 
6 јуни 1959 година 

Скопје 

б март 1960 

П Р И Л О Г 

КОН ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И 
РАБОТАТА НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОПШТА 

УПРАВА НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА НРМ 

Работните места во Секретаријатот за општа 
управа на Извршниот совет на НРМ се распореду-
ваат на следниот начин: 

I. 

1. Секретар 1 
2. Помошник секретар советник 1 

II. 

Одделение за организација и » 
систематизација 

3. Началник советник 1 
4—7. Референти советник 1 

виши реф. I врста 1 
виши реф. И врста 1 
референт III врста 1 

III. 

Административна инспекција 
8. Началник советник 1 

9—11. Инспектори виши реф. I врста 2 
виши реф. И врста 1 

12—16. Референт ' виши реф. I врста 1 
виши реф. II врста 1 
{референт III врста 3 

IV. 

Одделение за службенички односи 
17. Началник советник 1 

18—23. Референти советник 1 
советник 1 
виши рсф. I врста 1 
виши реф. И врста 2 
референт III врста 1 

V. 

Отсек за кадрови 
24. Шеф советник 1 

25—27. Референти виши реф. И врста 2 
виши реф.) I врста 1 

VI. 

Општи отсек 
28. Шеф референт III врста 1 
29. Сметководител сметковод. III врста 1 
30. Референт за доку-

ментација референт III врста 1 
31—32. Писарница канцелар, референт 2 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 

Секретар за општа управа 
на Извршниот совет, 

Александар Крстевски, е. р. 
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33—35. Дактилобиро 
дактилограф 

36. Службеник во кан-
целаријата на се-
кретарот 

37—38. Курири 
39. Чистачка 

дактилограф 1а кл. 1 
дактилограф 16 кл. 2 

канц. референт 1 
пом. службеници 2 
чистачка 1 

69. 
На основа точка 6, ст. 1, ед Општото напатствие 

за здобивање стручна спрема на работниците со 
практична работа во претпријатието („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 54/52 год.), во врска со чл. 35 
од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата ([„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 год.) и 
чл. 39 и 80 од Законот за органите на уцравата на 
Народна Република Македонија („Службен весник 
на НРМ", бр. 14/56 год,), Секретаријатот за труд 
на Извршниот совет донесува 

П Р О Г Р А М А 
ИА ИСПИТОТ ЗА ЗВАЊЕ КВАЛИФИКУВАН 

РАБОТНИК ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА СТРУКА 

I. 

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 
На практичниот дел од испитот кандидатот на 

конкретна задача треба да покаже квалитетна и 
временска способност за извршување на одредена 
работа за која се бара стручна спрема на квали-
фикуван работник и да го објасни технолошкиот 
процес на извршената работа. 

Практичните задачи ги одредува испитната ко-
мисија, а во врска со работите и стручно-теорет-
ски ат дел на програмата за занимањето во кое кан-
дидатот добива стручна спрема на квалификуван 
работник. 

II. 

СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

А. Растително производство 

1. Основи на растително^ производство 

Органи на растенијата 
Клетка: состав, големина и вид; улога на клет-

ките во организмот и поврзаност со околната сре-
дина. ; 

Корен, стебло, лист и цвет: состав и улога во 
животот на растението. 

Плод: постанок на плодот и семката, состав на 
семката и улога во размножувањето на растенијата. 

Клима 
Топлина: поим за топлина и температура; ба-

рања за растенијата во однос на 'ртењето, развојот 
и созревањето; отпорност на растенијата на студ. 

Светлина: за што служи и какви се последи-
ците од недостиг на светлина* 

Влага: видови, улога и значење во почвата и во 
растението. 

Воздух: состав на воздухот, ветрови (нивна-
та важност). 

Реонизација: поим за реонизација, услови за 
успевање на одделни култури во одделните земјо-
делски реони. 

Почва 
Механички состав на почвата: камен, грагор 

(шљунак), песок, глинеети честички и кол аиди. 
Хемиски состав на почвата: кислород, водород, 

силициум, алуминиум, железо, калциум, калиум и 
друго. 

Состав на органскиот дел на почвата: хумусот 
и неговото значење. 

Физички својства на почвата: структура, воден, 
топлотен и воздушен режим. 

Поим за богатство и плодност на почвата. 
Биолошки својства на почвата: бактерии, га-

бички (нивната важност за почвата). 
Најважни типови почва: црнозем, подзол, ка-

фејаво-горски почви (гајњача), смолница, црвеница, 
солени почви (слатини), алувиум, минерално-барски 
почви, песковити и скелетни! почви — својства и 
вредност во земјоделството. 

Исхрана и ѓубрење на растенијата 
Главни состојци на храната на растенијата, за-

кони на исхраната, апсорпција (примање) на водата 
со растворени минерални материи, циркулација 
(спроведување) на водата и органските материи во 
растението. 

Примање Јјаѓлендиоксид од воздухот, асими-1 

лација. 
Резервни материи во растението. 
Транспирација: улога. 
Дишење кај растенијата. 
Органски ѓубриња: арско ѓубре, осака, компост, 

зелено ѓубре — својства и употреба. 
Минерални ѓубриња: азотни (калциумцијана-

мид, амониумнитрат, амсниумеулфат, в арно-амели-
ја чн а шалитра); фосфорни ѓубриња (суперфосфат, 
Томасово брашно и сурови фосфати); калиумови 
ѓубриња (40% калиумова сол и ка лиумсу л фат). Вар-
ни ѓубриња, мешани ѓубриња и пепел. Познавање 
на одделните ѓубриња, употреба. 

Чување на ѓубрињата. 
Бактериски ѓубриња: видови, време и начин на 

употреба. 
Калцификација: средства и начин на употреба. 
Хумификација: средства и начин на употреба. 

Обработка на почвата 
Потреба од обработка на почвата. 
Разорување на ливада и пасишта — создавање 

ораница. 
Длабока обработка на почвата. 
Есенска обработка на почвата за зимни посеви. 
Пролетна обработка на почвата. 
Летна обработка на почвата. 

Основи на мелиорацијата 
Постанок на подземните води. 
Одводнување на одвишните води. 
Наводнување — избор и својства на водите за 

наводнување. 
Начин за наводнување: рамнење на почвата со 

бразди, полевање, потопување и вештачки дожд. 
Постанок на ерозија и штети, од ерозија. 
Мерки за борба против ерозија. 
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2. Посебен дел на растителното производство 

а) П о л е д е л с т в о со м е х а н и з а ц и ј а , 
л и в а д а р с т в о и п а с и ш т а р с т в о 

Плодоред 
Општи својства и задачи на плодоредот. 
Плодосмена, полесмена и одмор на почвата. 
Типови полетрееен плодоред: земјоделски, гра-

динарски и фуражен. 
Типови полетревен плодоред по траење: две-

годишен, тригодишен и повеќегодишен. 

Семе и сеидба 
Делови на семето. 
Квалитети на семето за сеидба: еднообразност, 

сорта, чистота, 'ртливост, апсолутна и хектолитар-
ска тежина, влажност, заразеност, јадрина, вид, 
боја, сјај, миризба и употребна вредност. 

Подготовка на семето за сеидба: чистење, сор-
тирање, дезинфекција; средства и начин на работа. 

Време за сеидба на одделните посеви. 
Начин на сеидба: рачна, редна и посебен начин 

на сеидба — вкрстено, во квадрат и во ленти. 
Количество на семето за сеидба: просек, што 

влијае за одредување количеството на семето. 
Длабина на сеидбата, од што зависи. 
Основни поими за јаровизација на семето. 
Основни поими за хибридизацијата. 

Одгледување на посевите 
Дрлан>е: зошто и во кои случаи се др лаат посе-

вите. 
Влачење. 
Копање и прашање на посевите: време, број и 

длабина на копањата и прашењата. 
Загушување: потреба и начин. 
Прихранување: средства, начин и време. 
Мерки за борба против суша. 
Причини и начини за спречување на полету-

вањето. 
Проредување: кај кои посеви — начини и време. 
Одбрана на посевите од плевели: својства и по-

делба на плевелите, распознавање на плевелите, 
штети од плевелите, најчести плевели во посевите 
— кукол, пал амида, пир, граор, свиларка (јвилина 
коса), синап и други; спречување и уништување. 

Средување и чување на плодовите 
Одредување на времето за жетва — берба. 
Косидба, жетва, комбајнирање, вадење крто-

лесто — коренест плодови. 
Вршидба: избор на гумно, распоред на камари, 

делење. 
Чување на земјоделските производи: магацини, 

кошеви и трапови. 

Познавање на земјоделските машини 
Машини за основна обработка на почвата: едно-

браздни и повеќебраздни плугови, тракторски и 
запрежни плугови, обрнувачи, балансирни и дис-
коски плугови. 

Машини за површинска обработка на почвата и 
одгледување на посевите: дрлачки, брани, култи-
ватори (ексирпатори), скарификатори, груб ери, пра-
шани, валци, дискови, загрнувачи. 

Машини за сеидба и садење: сеалки за ситни 
зрна, сеалки за окопни посеви, садилки. 

Натоварувате и (растурани за арско и вештачко 
ѓубре. 

Машини за сеидба и берба: косачки, живачки, 
машини за вадење компири и репка, грибла, соби-
рачи и превртувачи на сено. 

В р т алки со ел ев ат ори; в р т алки за стр ни шии 
лента и вршалки за детелина. 

Машини за чистење и сортирање семе: триери, 
селектори и запрашувани. 

Машини и справи за заштита на растенијата: 
прекален и запрашувани. 

Уреди за наводнување: пумпи. 
Машини за преработка на растителни произво-

ди: сечалки, мелници, преси и ронилки. 
Транспортни, средства: приколки. 
Познавање на погонските машини: мотори и 

Трактори — употреба; поделба на моторите според 
принципот на работата и видот на горивото; главни 
делови на тракторите и моторите: блокови, стуб ли-
ни, клипови, оски, алатки, легла, вентили, цилин-
дри и др.; уреди за напојување (резервоар, довод, 
карбуратор); уреди за палење (магнет, акумулато-
ри, бомбина, кондензатор и свеќички); уреди за 
ладење; уреди за подмачкување; спој ници; менува-
чи на кутии; заден мост, уреди за управување со 
тркалата; гасеници, мотори со усвитена топка (нај-
главни делови и принцип на работа); дизел-мото-
ри; познавање на горивата и маслата; празен од 
на тракторите; замена на делови и ситни теренски 
поправки. 

Забелешка: 
За сите наведени машини треба да се покажат 

основни познавања за видовите, деловите и нивни-
те функции, за ставањето во погон, за регулира-
њето и чувањето на машините и др. 

П о л е д е л с к и п о с е в и 

Жита 
Пченица: пролетна (јара) и зимна; 'рж; јачмен: 

зимен, пролетен и пивски; овес; пченка; хелда; 
ориз. 

Индустриски растенија 
Шеќерна репка; коноп; сончоглед; маслодајна 

репка; рицинус; соја; афион; памук; тутун; цико-
рија; хмел; сирак. 

Ароматични и лековити растенија 
Познавање на главните претставници на арома-

тичните и лековитите растенија. 

Зеленчукови растенија 
Пивски зеленчук: компири, зелка, грашок, лук 

и кромид. 
Фуражни растенија 

Луцерка; детелина; пченка за зелена — сочна 
храна и за силирање; граорица, грашок и; мухар. 

Л и в а д и и п а с и ш т а 
Природни и вештачки ливади: пасишта (зна-

чење). Поправање и одгледување на ливади и паси-
шта: одводнување, наводнување, чистење, ѓубрење, 
потсеј ување, дрлање, чистење плевели и маовина. 

Подигање вештачки ливади и пасишта: подго-
товка на почвата и семето, избор на трева и соста-
вување тревни смеси; количество на семето за се-
идба, начин на сеидба, одгледување. 
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Ползување на ливадите и пасиштата: пасење, 
косидба на ливадите, денење и чување на сеното, 
правилно одржување и ползување на пасиштата. 

Најважни треви на ливадите и пасиштата; бела 
детелина, ежевица, ѕвездан, англиски и италијански 
лул, мачки на опашка и др. 

Забелешка: 
За секоја одделна по лед ел ска култура потребно 

е да се познаваат: одликите ('ртење, никнување, 
вксренување, растење и созревање); потоа барања-
та на растенијата во поглед на почвата и климата; 
плодоредот, агротехниката, начинот на берењето; 
стопанското значење, поделбата на поледелските 
култури на групи и др.; главните болести и штет-
ници (распознавање и мерки за борба). 

б) Г р а д и н а р с т в о 
Значење на зеленчукот во исхраната на лу-

ѓето1. 
Познавање на основните типови почви и нив-

ните својства за производство на зеленчук. Избор 
на почва и положба за градина. 

Подготовка на почвата со рачни, запрежни и 
машински орудија. 

Познавање на градинарските култури — подел-
ба и особености. 

Познавање на семето на зеленчукот: избор, про-
изводство, купување, чување. 

Подготовка на зеленчуковото семе за сеидба: 
суво и влажно прскање (дезинфекција). 

Подигање топли, полутопли и обични леи, нив-
ното значење за ироизводство на зеленчуков расад. 

Поставување прозорци на рамови од топли леи. 
Приготвување и внесување земја во топли леи. 
Сеидба на семето и начин на сеидба во то-

пли леи. 
Одгледување по сеидбата: регулирање на воз-

духот, откривање и покривање на топлите леи. 
Заштита на топлите леи од мразеви со обложу-

вање со пресно топло коњско ѓубре. 
Пикирање, пресадување, расадување и одгледу-

вање на расадениот зеленчук. 
Изработка и употреба на садови од земја, хар-

тија и друго, кај производството на расадот за не-
кои видови зеленчук што не поднесуваат пресаду-
вање со гол корен (без бутови). 

Сеење зеленчук на отворено поле: начин на се-
идба, длабина и густина на свадбата. 

Ѓубрење на зеленчукот: видови ѓубриња од ор-
ганско потекло — арско, осока, компост и други; 
приготвување и употреба на течни ѓубриња во гра-
дина рството. 

Познавање и употреба на вештачките ѓубриња 
во градинарството. 

Изработка на канали и вади за наводнување, 
начин за наводнување на зеленчукот. 

Справи и уреди за наводнување, ракување со 
истите. 

Производство на расад за расадување на отво-
рено поле. 

Одгледување на разните видови градинарски 
култури. 

Познавање на поважните болести и штетници 
на градинарските култури. 

Средства за спречување на болестите и штет-
ниците, начин на приготвување, употреба. 

Познавање и ракување со алатот, справите, ма-
шините и уредите за основна обработка на почвата: 
копање, прашање, расадување, одгледување; зашти-
та и одбрана на зеленчукот од болести и штетници. 

Берба, класирање, подготовка и пакување на 
зеленчук за транспорт. 

Транспорт и чување на зеленчукот до продаж-
бата. 

Собирање, чистење, сортирање, сушење и по-
натамошно чување на зеленчуковото семе до упо-
требата. 

Нормативи на зеленчуковите семиња и на ра-
садите на градинарските култури по единица по-
вршина ()ар, хектар). 

Плодоред и плодосмена во градинарското. 
Одбирање извозници на разни видови зеленчук, 

одгледување и чување до садењето. 
Производство на ран зеленчук во монтажни 

стаклени бавчи. 
Чување на зеленчукот во пресна состојба: во 

трап, визба, магацин и др. 
Домашна преработка на зеленчукот: киселење, 

извривање, стерилизација и сушење. 
Организација на работата и ракување со помали 

објекти за производство на зеленчук. 

в) Ц в е ќ а р с т в о со п а р к а р с т в о 

1. Цвеќарство 
Познавање на основните својства на почвата 

според барањата на одделните цветни групи (кал-
цифилни, калцифобни и други растенија). 

Подготовка на почвата за размножување на 
цвеќето воопшто, а посебно за цвеќето што не под-
несува варна почва. 

Подготовка на почвата за сеидба на треви. 
Подигање топли, пол утопли и обични леи, вре-

ме и начин на подигање и загрејување на леите 
според видот на цвеќето. 

Размножување на цвеќето: 
а) генеративно — со семе: собирање на семето 

и одбирање изводдици; одгледување, производство 
и чување на семето. 

б) вегетативно: со пелцери, резници, делење од 
чатали, ризоми, лукавици, листови, делови од лис-
тови и со калемење. 

Производство и одгледување на главните ви-
дови цвеќе за паркови, скверови, цветни леи, групи 
и стаклени бавчи. Услови за успевање на едного-
дишни, двегодишни и многугодишни видови цвеќе. 

Приготвување на разни видови саксии (по ди-
мензија и вид) и сандачиња за производство на ра-
сад за цвеќе. 

Сеидба на семето, начин на сеидбата, длабина 
и густина на сеид бата, според видот и јадрината на 
семето за одделните видови цвеќе. 

Одгледување на засеаното семе во леи и стак-
лени бавчи; отворање прозорци, регулирање на воз-
духот, полевање, засејување, оросување и др. 

Пикирање, пресадување, расадување и садење 
на цвеќето; време на садењето, растојание и раз-
местување на одделните видови и сорти, според ви-
сината на растењето, бојата на листот и цветот. 

Многуте дишно цвеќе — трај ници — перени: рас 
познавање, значење, начин на размножување и од-
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гладување во цвеќарници, стаклени бавчи, паркови 
и станови. 

Познавање и одгледување на цвеќе во паркови, 
стаклени бавчи, топли леи и станови во разни го-
дишни времиња. 

Размножување, одгледување и чување на трен-
дафили од измрзнување, калемење на трендафила 

Познавање на работите околу подготовка на 
почвата и одгледување на цвеќе во цвеќарници, 
станови, топли леи и стаклени бавчи. 

Избор, сортирање и подготовка на материјалите 
за продажба, за разни декорации, за изработка на 
венци, за букети, за украсување на изложби, сали 
и други простории. 

Берба, сортирање и пакување на цвеќе за па-
зар, чување и одржување на цвеќето до продаж-
бата. 

Познавање и употреба на разните видови веш-
тачки ѓубриња, според барањата на разните видови 
цвеќе. 

Приготвување и употреба на течните ѓубриња 
во цвеќарството. 

Видови вода за полевање на цвеќето: време и 
начин за полевање. 

Познавање на најважните болести и штетници 
ово цвеќарство^, начини за спречување и средства 
за заштита. 

Познавање на цвеќето од тропските и су т р о п -
ските предели, одгледување на истото во стаклени 
бавчи. 

Познавање на справите и машините и работа со 
истите во цвеќарството. 

Познавање на уредите за наводнување: агрегати 
за вештачки дожд, распре ну в ачи за стаклени 
бавчи, прек алки, апарати за затоплување на стак-
лени бавчи и справи за примена на средствата за 
заштита на растенијата. 

Познавање и примена на помали планови и 
скици за изработка на патеки, алеи, рундели и др. 
во цветните градини. 

2. Паркарствд 
Значење и потреба од паркови кај културните 

народи. 
Познавање на основните типови почва, со оглед 

на барањата на украсивте грмушки и дрвја. 
Подготовка на почвата за подигање паркови; 

начини и време за подготовка. 
Познавање на главните видови украсни грмуш-

ки и дрвја и нивните услови за успевање. 
Размножување на украсните грмушки и дрвја: 
а) генеративно размножување — со семе. 
б) вегетативно размножување: со избо ј ци (из-

данци), резници, поводници, затнување, калемење, 
со ризоми и друго. 

Подготовка на материјал за топли леи; поди-
гање топли, полутопли и обични леи. 

Подготовка и изработка на саксии — садови со 
разни форми и димензии од земја, хартија и друг 
материјал за производство на расад за украсни гр-
мушки и дрвја. 

Сеидба на семето, начин на сеидбата, длабина 
и густина на сеидбата, според видовите и јадрината 
на семето. 

Одгледување на шишати посеви: регулирање на 
воздухот, и светлината, полевање, оросување и за-
секување. 

Пикирање и расадување на украсните грмушки 
и дрвја. 

Вадење, обележување, пакување и транспорт 
на садници. 

Време на садење; растојание и разместување на 
видовите и сортите, според висината на растот и 
бојата на цветот и листот. 

Пресадување на постари зимзелени растенија 
(четинари) со бу сови; време за пресадување, начин 
на вадење и пренесување до местото на садењето. 

Сеење трева и одгледување тревници во парко-
вите и во градските зеленила. 

Познавање и одгледување на украсни грмушки 
и дрвја во паркови во разни годишни времиња. 

Кроење, поткастрување и подмладување на ук-
расни грмушки и дрвја, со оглед на цутењето и до-
несувањето — образувањето на цветни пупки. 

Познавање и употреба на разните видови ѓу-
бриња од органско потекло (арско, компост, тресет, 
шумска земја, шумско лисје, струготина, маовина 
и друго). 

Познавање и употреба на разните видови ѓу-
бриња од минерално потекло. 

Приготвување и употреба на течни ѓубриња. 
Познавање и употреба на најважните справи, 

алати, машини и уреди за обработка на почвата, 
садење и одгледување на украсни грмушки и дрвја. 

Познавање на најважните болести и штетници 
на украените грмушки и дрвја. 

Средства за заштита на растенијата, начини за 
приготвување и употреба, работа со справите и уре-
дите за заштита. 

Познавање на помали планови и скици за пар-
кови и скверови и изведување работи по планови 
и скици. 

Трасирање и изработка на патишта, патеки, 
тревници, руид ел и, рабат ли и други објекти за 
украс по парковите. 

г) О в о ш т а р с т в о 

О п ш т д е л 

Органи на овошките 
Корен, стебло и круна: родни и нередни гранки 

и гранчиња, родни и неродни пупки (цветни, дрвени 
и лиени), лист, цвет и плод; улога и распознавање. 

Основни поими за оплодувањето на овошките 
Самооплодување, меѓуоплодување, страно опло-

дување; начин и значење. 

Видови овошки 
Поделба според природата на плодот: јаболче-

сти, костен ЛИБИ, јатчести (езграсти), јагодести и 
јужни овошки. 

Поделба според времето на зреењето: летно, 
есенско и зимско овошје. 

Поделба според економската вредност: десертно 
овошје и овошје за преработка. 

Основни услови за овоштарско производство 
Поднебје: топлина, светлина, влага, воздушни 

струења ^ветрови). 
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Почва: типови почви погодни за одгледуваше 
на одделните видови овошје; положба и стрмнина 
на почвата. 

Размножување на овошките 
Начини за размножување на овошките и нив-

ното значење: со семе; по вегетативен пат — со 
избојци (изданци), загрну вање, резници, поводници 
и со калемење. 

Подлоги за калемење на одделните видови 
овошки 

Видови, распознавање и производство; посеани 
дивјачки, поважни вегетативни подлоги; својства и 
предности на овие подлоги. 

Избор и приготвување на питомки 
(калемгранчиња) 

Избор според родноста на стеблото, здравстве-
ната состојба и зрелоста. 

Начини и време за земање питомки, чување и 
транспорт — пренос до местото на калемењето. 

Калемсње на овошки 
Начин на калемење: окулирање (будно и заспи-

еш) окце); спојување ([просто спојување, седлесто 
спојување); под кора; на исечок; во процеп. 

Особености и. предности на одделните начини 
за калемење. 

Прибор за калемење. 
Приготвување восок за калемење. 

Производство на овошни садници < 
Подготовка на овошно семе: собирање на семе-

то, чување и стратификување на семето; познава-
ње на квалитетните својства на семето. 

Овошни семеништа: подготовка на почвата; се-
идба на семето и начин на сеидбата; работи во се-
меништето: уништување на покорицата, прореду-
вање на посеаните дивјачки, плевење, прашење, по-
левање, пикирање ити. 

Овошни растила: подготовка на почвата, рачна 
и машинска обработка. 

Подигање растала: начин на садење, растоја-
ние ити. 

Работи во растилата: прашење, копање, кале-
мење; негување на калемите, прскање, образувања 
круна, полевање, ѓубрење ити. 

Постапка со произведениот посадочен мате-
ријал: вадење подлоги и садници, класирање, обе-
лежување видови и сорти, трапење, пакување и 
транспорт. 

Подигање на овоштарници 
Избор на место, положба и почва за одделните 

видови овошки. 
Избор на видовите и сортите во однос на планот 

за реонизација; основни услови за овоштарско' про-
изводство. 

Подготовка на почвата: рилање, копање дуп-
ки, ѓубрење и др.; машини за овие операции. 

Садење на овошки: време за садење — наесен и 
напролет; начини на садење: во квадрат, во триа-
голник — растојание, размерување и обележување 
на местата; подготовка на овошните садници за са-
дење; техника на садењето. 

Подигање на разните лидови огради за ово--
штарници и расадници. 

Одгледување на овошки 
Ѓубрење на овошките: видови ѓубриња и коли-

чества; време за употреба на одделните ѓубриња; 
техника на ѓубрењето. 

Мулчирање (постилање) на овоштарници. 
Обработка на почвата: време за обработка; 

техника на обработката; справи и машини за обра-
ботка. 

Ползување на почвата под овошки. 
Кроење на овошките: образување на круната, 

проредување на круните; подмладување на овош-
ките. 

Механичко чистење на овошките: отстранува-
ње на јаловаци (водопии) и избојци (изданци); чи-
стење на маов.ша и лишаи; симнување на имела, 
скршени гранки и др. 

Лекување на механичките оштетувања на 
овошките. 

Заштита на стоб лата од ожеготини и измрзну-
вање. 

Заштита на овошките од доцни пролетни мра-
зеви (слани). 

Заштита на садниците и овошните стебла од 
глодари. 

Прекалемување на овошките. 

Берба, пакување и чување на овошје 
Време, процена на стадиумот за зреење и уста-

новување на роковите за берба, техника на берба-
та за одделните видови овошје. 

Класирање, пакување и транспорт на оддел-
ните видеви овошје. 

Основни услови за чување на овошјето и просто-
рии за сместување. 

Најважни болести и штетници 
Распознаваше и спречување: 
— на поважните болести: пламница на еливите, 

краставост на плодот, сив мов, кадрави лисја на 
пра ските; 

— рѓа поважните штетници: губари, црничковци, 
штитести вошки, калифорниски штитести вошки 
„Сан Жозе", лисни вошки, црвливост на плодот на 
јаболкото, сливите и црешите, поткорници. 

Правење средства за зимни и летни прскања 
Распознавање на поважните 'средства; време и 

техника на прскањето; апарати за прскање на 
овошјето; прскалки — грбни, превозни, моторни; 
автоматизери; замаглувачи и запрашувачи. 

Цијанизација на овошниот посадочен материјал. 

Преработка на овошје 
Значење на преработката на овошјето. 
Поглавни начини за преработка; сушење на 

овошје, сушилници за сливи (типови: домашна, Гла-
виниќева и Стојковиќева); правење пекмез; правен-
иве овошна ракија Оказани, аламбици). 

С п е ц и ј а л е н д е л 
Распознавање на најважните сорти од оддел-

ните видови овошки и нивните економски својства. 

д) Л о з а р с т в о 
О п ш т д е л 

Стопанско значење на лозарството 
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Органи на виновата лоза 
Корен, пењушка (чокот), лозанка, лист, 'Окца и 

фи лизи, грозд и витица (рашљика), цвет и зрно; 
нивната улога и распознавање. 

Основни поими за животот на виновата лоза 
Зимски одмор и активен живот — вегетација 

(солзење, движење на виновата лоза, разлистува-
ње, цугење и оплодување; развивање на зрната и 
созревање на грозјето; здрвување на ластарот и 
опаѓање на лисјата); должина на животот на ви-
новата лоза. 

Видови лози 
Домашна или европска лоза (животни и сто-

пански својства); филоксерна зараза. 

Размножување на виновата лоза 
Со семе, поводници, повалување пењушки, рез-

ници, прпорци (ожилени резници) и со калемење 
(првите три начини само да се набројат). 

Калемење на виновата лоза 
Цел на калемењето, услови за добар прием на 

калемот. 
Одбирање и земање питомки. 
Поважни подолги за калемење (да се земат во 

обѕир само оние подлоги, што се усвоени со реони-
зацијата на лозарското производство за односниот 
реон); распознавање на поважните подлоги; свој-
ства на добрите подлоги — што се зема во обѕир 
при изборот на подлогата. 

Подигање и одгледување матичиним за лозови 
подлоги. 

Време и начин за земање резници на лозовите 
подлоги, трапење, пакување и транспорт на рез-
ници. 

Начин за калемење на виновата лоза; 
а) калемење на зрело — англиско спојување — 

во калемарници; 
б) калемење на зелено во лозје. 
Подготовка на резници од лозови подлоги1 и пи-

томки за калемење на обата горни начини. 
Организација на калемењето: време за кале-

мење; подготовка на калемарници и сгратификали, 
подлоги и питомки; алати и прибори за калемење 
на зрело во калемарници; техника на калемењето. 

Стратификување и одгледување калеми во 
стратификали. 

Прпориште: избор и подготовка на почвата. 
Производство на калеми ([постапка од изнесува-

ње на калемите од стратификалите до вадење на 
калемите од прпориштето): прпорење на калеме-
ните резници, одгледување на калемите во прпо-
риштето (прашење, заштита од пламница, полева-
ње, ѓубрење — прихранување, отстранување на из-
раснатите ж^лки од питомките, запрашување на 
калемите против оидиум и др.). 

Вадење, класирање калеми и обележување 
снопчиња, чување, негување, трапење и експеди-
ција на калеми. 

Производство на лозови прпорци и тоа: прпор-
ци на лозови подлоги и прпорци на домашна лоза 
(овие за садење на терен од жив песок). 

Подигање лозја 
Климатски услови за одгледување на виновата 

лоза: топлина, влага, ветрови и др. 
Избор на положба и почва за подигање лозја 

(што е тоа изразито лозарска почва и положба). 
Подготовка на почвата Срасчистување доколку 

е обрасната, рачно рилање, риголување со трактор-
о т сила; планирање — рамнење). 

Садење лозја: време за садење, растојание на 
садењето, правец на редовите, начин на садењето 
и длабина на садењето; садење на неожилени и 
ожилени калеми; садење на прпорци .— домашни 
лози, лозови подлоги. 

Предности на плантажните лозја. 
Садење лозја на жив песок. 
Заштита на насади со винова лоза од ерозија. 

Одгледување на псњушките и негување 
на младите лозја 

Поставување потпори за лоза: потпори за ши-
рокоредно растојание на садењето, шпалири, поди-
гање лозја со притка — каде се употребува едниот, 
а каде другиот начин — предности на овие начини 
за одгледување на лозата. 

Кроење на лозата и формирање разни видови 
пењушки (накусо за важноста на кроењето); видо-
ви ластари на пењушките; должина на кроењето, 
во зависност од пењушката; време и начин за 
кроење. 

Поважни начини за кроење: 
а) кроење на кракови (жупски — чашковиден, 

начин): формирање видови, редовно кроење; 
б) Кроење во глава (краински начин): форми-

рање видови, натамошно редовно кроење; 
в) Гиов начин на кроење: формирање видови, 

натамошно редовно кроење; 
г) хоризонтална „кордуница": Мозерова, Казаг 

новлева — формирање видови, натамошно кроење. 
Да се обработат предностите на одделните на-

чини за кроење во разните услови за одгледување 
на виновата лоза; техника на кроењето. 

Негување на лозјата за време на родност 
Негување на пењушките; зелено кроење, врзу-

вање на лозите и материјал за врзување. 
Обработка на лоз јата: за грну вање и зимска 

длабока обработка; одгрнување и пролетно копање; 
рачна, запрежна и моторна обработка — услови за 
одделните видови обработка, предности, можности 
со оглед на почвата; начин на садење, релјеф. 

Ѓубрење на лоз јата: време за ѓубрење, начин 
на изведување на работите околу ѓубрењето, избор 
и употреба на разните видови ѓубриња и количе-
ство. 

Берба на грозјето 
Време за берба и организација на бербата. Вер-

ба на десертни и вински сорти грозје. Класирање, 
пакување и транспорт на грозјето. 

Поважни болести и штетници на виновата лоза 
Распознавање на најважните болести и штет-

ници: плампица, пепелница, гниење на жилите, 
гниење на грозјето, филоксера, гроздов молец и др. 

Главни заштитни средства — својства. 
Начини за приготвување препарати и техника 

на прскањето. 
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Сп е д и ј а л е н д е л 
Поважни стопанско-технол описи -својства на по-

главните сорти: за црни вина, за бели вина, де-
сертни7 сорти и родни хибриди. 

Преработка на грозјето во вино 
Подготовка на визбите и винските садови за 

преработка на грозјето. 
Миење, запаруваше и сулфорисување на вин-

ските садови и дезинфекција на визбите. 
Подготовка на нови вински садови — овину-

вање. 
Производство на бели и црни вина. 
Постапка при производство на вина од болно 

грозје. 
Манипулација со грозје, шира и комина. 
Употреба на селекциониран вински квасец. 
Вриење на ширата: контрола на вриењето; кога 

треба да се оладува, а кога да се загрејува ширата 
заради поправилно вриење. 

Поважни постапки за чување на виното. Тран-
спорт на вино. 

Производство на комовица. 
< 

Б. Сточарство 
1. Општо сточарство 
Основи на зоологијата 

Заемни односи на растенијата и животните. 
Клетки, ткива, органи и прибори кај живот-

ните, нивната улога и работа. 
Групирање и поделба на животните: 
I. — Без'рбетници: основни обележја на пчели-

те и свилените буби и најчести претставници на па-
разитите. 

II. 'Рбетници: значење на 'рбетот и воопшто на 
скелетот. Поделба на 'рбетниците со особен оглед 
на групирањето на домашните животни. 

Риби: Општа карактеристика и значење; состав 
на телото; размножување; поделба во однос на од-
гледувањето во рибарството (само за рибари). 

Птици: Карактеристика и значење; состав на 
телото и размножување; полезни и штетни птици. 

Цицани: значење и карактеристика (скелет, ко-
жа и месо — мускули); органи за варење, за ди-
шење и за лачење; нервен систем; полови органи; 
оплодување и ембрионален развиток; млечни жлез-
ди и нивната улога. 

Поделба на цицачите: глодари (див и питом за-
јак), папкари: неиреживари (свиња) и преживари 
([говедо и овца); копитари (коњ, магаре и мVле) .— 
да се дадат главните карактеристики и нивното 
значење за земјоделството. 

Основи на општото сточарство 
Домашни животни: потекло, припитомување и 

одомаќување. 
Состав на телото на животните. 
Улога и работа на приборите: развиено живо^ 

типско тело за поголемо производство: вид, голе-' 
мина, тежина, ранозрелост и способност за одделни 
стопански својства. 

Плодност и други својства. 
Чинители што влијаат на создавање стопански 

својства кај домашните животни: поднебје, почва, 
храна, и човек — одгледувач, 

Растење и развој на домашните животни. 
За наследството и наследувањето воопшто: оп-

шти поими за наследството, значење и улага; на-
следување на одделни својства, важност во прак-
тичното стопанство. 

Начини за одгледување: во чиста крв, вкрсту-
вање, спарување во сродство и вон сродство, осве-
жување на крвта. 

Исхрана на добитокот 
Значење и улога на правилната исхрана. Сос-

тав на животинскиот и растителниот организам и 
нивниот однос при исхраната. 

Арско и пасишно хранење на добитокот: пред-
ности и недостатоци. 

Општи поими за хемискиот состав на добиточ-
ната храна: вода, белковини, јаг лени хидрати, 
масти, минерални состојци и витамини — воопшто 
за нивното значење и улога. 

Физиологија на исхраната на домашните жи-
вотни. 

Видови добиточна храна: а) од растително; б) 
од животинско и в) од минерално потекло. 

Сварливост и хранливост на одделните храни; 
оценување на добиточните храни и оценување вред-
носта на добиточните храни. 

Храна за одржување и производствена храна; 
правила за приготвување оброци за одделните ви-
дови добиток. 

Начини за подготовка на храната: 'Ситнење, ва-
рење, киселење, мокрење, пацување, солирање ити. 

Рачна и машинска подготовка на добиточната . 
храна: оправи, машини и уреди; нивната употреба 
и одржување; техника на работата. 

Одгледување и заштита на добитокот 
Значење на добрите хигиенски услови за др-

жење и уредно одгледување на добитокот за по-
стигање висока продуктивност. 

Уредбо одржување на добиточните стан и по-
мошни простории: добиточни одделенија, боксови, 
подови, ѕидови, јасли и поила, простории за при-
готвување храна и магацини за храна; ѓубришта, 
испусти, легни стан — настрешници и дворови. 

Вентилација и регулирање на воздухот, темпе-
ратурата, светлината и влагата во добиточни^ стап; 
уреди за остранување отпадоци и нечистотија. 

Грижење за добитокот: тимарење, капење, стри-
жење, чување на папците и копитата, потков на 
добитокот. 

Правилно и хигиенско приготвување и распре-
делба на добиточната храна; чистота на храната; 
чистота на приборот и садовите: хигиенска распре-
делба на храната. 

Хигиена на молзењето и на садовите за млеко. 
Општа хигиена на луѓето што работат околу мол-
зењето на добитокот. 

Заштита и претпазување на добитокот во до-
биточните стан и на отворено поле: од сонце, ветер, 
дожд, мраз, од разни инсекти, паразити и болести. 

Дезинсекција, дефинфекција, пелцување и из-
двојување на здравиот од болниот добиток — ка-
рантин. 

Нештетно отстранување мрши, дупки и гроб ја за 
умрен добиток. 
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Прва помош на заболениот добиток: при поро-
дување, прекршување коски и нозе, задавување, на-
газ, ранување и др. 

Рачна аптека, снабдување и ракување. 

2. Посебно сточарство 
а) Г о в е д а р с т в о 

Значење на говедарството и неговото место во 
сточарско^ производство; улога на говедарството 
за ползување на растителните производи и за зго-
лемување нивната вредност на земјоделскиот имот. 

Состав на телото кај говедата, запознавање и 
оценување. 

Познавање и одредување староста на говедата, 
Наши најпознати раои и соеви говеда; избор на 

раса и сој за одгледување (млечно и гој но говедо). 
Избор на машки и женски грла за приплод, 

според производствените својства и целта на од-
гледувањето. 

Полов жар кај кравите и кај јуниците; време-
траење, знаци и распознавање; начини и техника 
за природно спарување и вештачко осеменување; 
бременост; породување;' пометнување. 

Мерки за спречување јаловост кај кравите/ 
Држење приплодни бикови, нивната употреба за 

приплод и работа, скротување на ќудливи бикови. 
Арско и пасишно одгледување и современо 

одгледување на говеда; арски прибор, прибор за 
паеишно одгледување, нивната употреба и одржу-
вање. 

Виме, состав и работа; начини за молзење: рач-
но и механички; постапка со млекото по молзење-
то; евиденција и контрола на молзењето и млечно-
с т на кравите. 

Избор на храна за одделните категории говеда, 
нејзиното приготвување и составување оброци спо-
ред пропишаните табели; поделба на об ро циге и 
редослед за распределба на храната. 

Исхрана на говедата во стан и на пасишта; 
премин на зелена храна и обратно. 

Исхрана на телиња на природен и вештачки на-
чин (со напојување), со посебен осврт на надвореш-
ното одгледување на телињата; обележување на те-
лињата. 

Исхрана на јунчиња. 
Исхрана на етел ни и оте лени крави; исхрана на 

крави за молзење. 
Исхрана на приплодни бикови. 
Гоење говеда од разни категории; подготовка и 

испорака на згоени грла, транспорт. 
Организација на работата на работните места 

на работниците во говедарството. 
Стан и прибор за говеда; одржување хигиена 

во говедарниците. 
Редовни грижи во стаите и на отворено' поле: 

четкање, миење, капење, заштита од непогоди, ин-
секти и др.; чување на папците и роговите. 

Прва помош кај подувување, прекршени рого-
ви, ранување шија, заболување на папците, кај 
убедување и слично. 

Помош при породување на кравите и испаѓање 
на матката. 

Грижење за папочната врвка кај телињата. 
Заштита на говедата од метил, голубачки и 

обични мушички, вошки, красти и др. 

Превентивни мерки против најчестите заразни 
болести: туберкулоза, банга, маститис, лигавица, 
шап, пришт и др. 

Чување и одржување на арското ѓубре и ооо-
ката. 

б) К о њ а р с т в о 
Место и улога на коњот во земјоделството; сос-

тојба натамошни изгледи за развој на коњарство^ 
то кај нас. 

Основно познавање на коњските раси во до-
машното одгледување. 

Познавање составот на коњското тело; недоста-
тоци и добри својства на коњот; бои и ознаки на 
коњот; оценување на коњот; оценување староста на 
коњот. 

Размножување на коњите: избор на машки и 
женски грла за приплод; полова зрелост на при-
шта дниците; полов жар кај кобидите и неговото 
уочување; оплодување на кобилите; бременост; 
ждребљење, пометнување. 

Држење и употреба на пастуви; скопење на па-
стуви. 

Приучување на коњите за јавање, претање за 
работа и возење; лоши навики кај коњите и нив-
ното спречување. 

Запрежен прибор, запознавање, ракување и чу-
вање. 

Арски прибор, употреба и чување. 
Исхрана на коњите според староста и употре-

бата; избор и приготвување на храната, состав и 
поделба на оброците; редослед за давање храна и 
поење. 

Премин од сува на зелена храна и обратно: 
во стаја — коњушница и на пасишта; уредување на 
попустите и пасиштата за коњи. 

Исхрана на ждребиња во обични и отежнати 
услови. 

Исхрана на едногодишни ждребиња; исхрана на 
ждребни и ождребени кобили. 

Исхрана на пастуви; исхрана на работни коњи 
воопшто. 

Стан и прибор за коњи; уредно и хигиенско 
одржување на коњушниците и летните стан: чисте-
ње, миење, проветрување, осветлување, варосувале 
стан и боксови, заштита на коњи од повреди и др. 

Уредно и хигиенско држање и чување на ко-
њите: сенење, тимарење, миење на копитата и но-
зете, одржување на гривата и опашката, чување на 
копитата и потков на коњите. 

Заштита на коњите во стаја и на отворено поле 
од временски непогоди, инсекти и ел. 

Превентивни мерки против заразните и пара-
зитните болести и познавање на најчестите забо-
лувања: ждребечак, сакагија, дурина, инсекти и др. 

Прва помош при колики, нагаз, набој, окову-
вање, при ждребење и прифаќање на ждребињата. 

Чување и одржување на арското ѓубре и о с -
ката. 

в) С в и њ а р с т в о 
Значење на свињарството: главни и споредни 

ползи. 
Улога на свињарството за ползување на расти-

телните и другите производи, односно за зголему-
вање вредноста на тие производи. 
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Состав на телото кај свињата, запознавање и 
оценување. 

Наши најпознати раси и соеви свињи и нивната 
поделба според производствените својства, избор на 
раси и соеви за одгледување. 

Избор на грла за одгледување и ползување; из-
бор на приплодни грла според производствените 
својства и целта на одгледувањето. 

Полова зрелост; полев жар, времетраење и 
распознавање; оплодување; страсност; прасенце и 
пометнување. 

Припуст на материци по турнуеи и одгледување 
прасиња; одбирање прасиња за приплод и гоење, 
нивното обележување и понатамошна употреба спо-
ред намената; избор и подготовка на грла за гоење. 

Исхрана на свињи: прасиња, маторици и нере-
зи; избор и приготвување на храната, составување 
оброци за одделните категории, поделба на оброци-
те и редослед на хранењето. 

Пеење: 
Посебно значење на употребувањето храна од 

животинско и минерално потекло' за исхрана на 
расните свињи; машини, орудија и прибор за при-
готвување на храната, нивното познавање,. употре-
ба и одржување. 

Држање и исхрана на свињите на пасишта и 
видови пасишта за свињи; организирање на свин-
ско пасење. 

Меснато и масно гоење на свињите, експресно 
гоење; избор на храна за одделните видови гоење. 

Подготовка на згоени свињи за клање, продаж-
ба и испорака — транспорт. 

Организација на работата во свињарството. 
Стан и прибор за свињи; хигиенско одржување 

на свињарниците (кочините). 
Мерки за одржување здравствената состојба на 

свињите: капење, четкање, шетање и др. 
Прва помош при прасењето и прифаќањето на 

прасињата, сечење на забите. 
Мерки за заштита на свињите од разните за-

разни болести: одвојување на сомнителните од 
здравите грла, пелцување, карантин, отстранување 
на мршите, дезинфекција и др. 

Основно познавање на поважните заразни бо-
лести: свинска куга, црвен ветер, септикемија, за-
разно пометнување, шап, како и мерките за за-
штита. 

Познавање на најважните болести при расте-
њето и мерки за заштита: од рахитис, анемија и др. 

Чување и одржување на арското ѓубре и осо-
.ката. 

г) О в ч а р с т в о 
Значење на овчарството за производството на 

волна, месо, кожа и крзно. Сегашна состојба и иден 
развој на овчарство^ во односниот реон. 

Состав на телото кај овцата, неговото запозна-
вање и оценување; оценување староста кај овците. 

Познавање на нашите поважни соеви овци и 
нивните својства. 

Составување стада по времето на староста и 
целта на одгледувањето; оценување, избор и гру-
пирање на приплодните овци. 

Стасување на овците за расплодување; подго-
товка на грлата за оплодување на природен и веш-
тачки начин (меринизациј а). 

Подготовка на овците за јагнење и одгледува-
ње на јагнињата. 

Стрижење на овците, техника на стрижењето, 
класирање на руната и чување на волната до ис-
порака — продажба; чување на кожите. 

Подготовка на стадото за излегување на па-
сење и ракување со него за време на паеењето. 

Чување и ѓубрење на пасиштата 
За молзењето на овците и контролата на произ-

водството на млеко и волна. 
Селекција на овците и обележување; издвоју-

вање на непогодните грла за приплод и нивното 
натамошно ползување. 

Организација на работата во овчарството. 
Видови храна за овци за зимска и летна ис-

храна. 
Составување оброци и редослед на хранењето; 

давање сол; поење. 
Исхрана на јагнињата до одлачувањето. 
Исхрана на шилежињата. 
Исхрана на овците и овновите за време на под-

готовката за мркање и за време на мркањето. 
Исхрана на ојагнетите и молзните овци. 
Гоење на јагниња и одра спати грла овци: гоење 

во стаја и на пасишта; подготовка за испорака на 
згоени овци — транспорт. 

Стан и прибор за овци, нивното уредно одржу-
вање и грижење за овците. 

Хигиенско приготвување на храната: чистота 
на просториите и на при борот за приготвување и 
распределба на храната. 

Здравствена заштита на овците во трло и на 
пасишта. 

Помош на овците при јагнење и прифаќање на 
јагнињата; обележување на јагнињата. 

Помош кај подувување, нагаз, оштетување на 
папците, прекршување на нозете и против разни 
Инсекти. 

Мерки за претпазување од болести: пелцување; 
издвојување на болните од здравите грла, карантин, 
отстранување на мршите, дезинфекција. 

Основни поими за поважните заразни болести 
и за заштитните мерки од овчи сипаници, пришт, 
пироплазмози, лигавица и шап. 

Основни поими за паразитните болести и нив-
ното отстранување: метил, власец, пантличара, ов-
чи обади, краста, крлежи. 

Хигиенско држање овчарски кучиња. 
Чување и одржување на арското ѓубре. 

д) Ж и в и н а р с т в о 
Полза од живината: јајца, месо, перја и др.; зна-

чење на живинарството во економиката на дома-
ќинството и како посебна сточарска гранка на 
земјоделските стопанства; услови за успешно од-
гледување живина и денешни начини на живота-
рење. 

Постанок на домашната живина; видеви и по-
делба на групи, според стопанските способности; 
нашата домашна живина и нејзините својства. 

Видови домашна живина: кокошки, бисерки, 
мисирки, глатки и гуски: општи обележја и состав 
на нивното тело. 

Странски и одомаќени раси и соеви живина, 
нивните предности и улога за облагородување — 



Стр. 118 — Бр. 7 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ 8 март 1960 

зголемување продуктивноста на домашното живи-
нарство. 

Размножување на живината: одбирање женски 
и машки приплодни грла за носење јајца, или вооп-
што за одгледување; собирање, обележување и чу-
вање на јајцата за садење, употреба или продажба. 

Садење на живината: природно и вештачко Ово 
инкубатор); избор на квочка и подготовка на ин-
касаторот за пилење. 

Изведување — пи лење и прифаќање на мла-
дите пилиња. 

Одгледување и чување на пилињата по изве-
дувањето: природна и вештачка квочка. 

Исхрана на пилињата по изведувањето; обеле*-
жување на пилињата. 

Исхрана на живината: избор и приготвување на 
храната; составување оброци според категоријата на 
живината, редослед на хранењето; улога на зеле-
ната храна и на храната од животинско и мине--
рално потекло во исхраната на домашната живина. 

Исхрана на младата живина за приплод. 
Исхрана на носилките и квочките. 
Гоење на живината и начин на гоење; подго-

товка и испорака на зголената живина — тран-
спорт. 

Особености кај одгледувањето кокошки, мисир-
ка, шатки и гуски. Скубење и чување на пер јата 
(Јод жива и заклана живина). 

Жиринарници, испусти за живина и внатрешни 
уреди во живинарниците; одржување хигиена во 
живинарникот и на прибором 

Болести кај живината: најважни болести и нив-
ното распознавање; претиазување и спречување. 

Непријатели на живината. 
Чување и одржување на ѓубрето од живина, 

ѓ) П ч е л а р с т в о 
Улога и значење на плечарството воопшто; по-

средна и непосредна полза од пчелите; мед, восок, 
производство и продажба на матици и роеви, млеч, 
запрашување на културните растенија и др. 

Услови за успешно пчеларење, сегашна состојба 
ка пчеларството и неговото натамошно развивање во 
односниот реон; ползи од пчеларството, со посебен 
осврт на улогата на пчелите за зголемување при-
носот кај овошките и некои од пивските култури. 

Основно познавање на анатоми јата и физиоло-
шката на пчелите. 

Видови пчели: матица, трат и работна пчела 
и нивните улоги во заедницата на пчелите; при-
родно и вештачко роење на пчелите; природно из-
ведување на матиците. 

Пчелини производи: млеч, мед и восок; пра-
вење природно саќе и неговата улога; добивање на 
овие производи за потребите на луѓето: цедење мед, 
топење восок и изработка на вештачко саќе, произ-
водство на млеч. 

Видеви кошници, делови на кошниците и нив-
ните особености: сместување на пчелите во кошни-
ци; изработка и набавка на кошници, работа со 
кошници, чување и одржување на кошници те. 

Пчеларски прибор, алат и машини, запознавање 
и ракување. 

Пчеларник: избор на местото, видови пчелар-
н и к , нивната организација. 

Работи во пчеларник от: 
а) напролет: преглед и чистење на кошниците, 

преглед на леглата, приранување на пчелите и под-
готовка на поилата, подготовка на рамовите со при-
родно и вештачко саќе за вметнување. 

Чистење — уредување на пчеларникот и засе-
јување медоносни растенија околу или пред пче^ 
ларникот. 

б) лете: редовен преглед на кошниците; замена 
на матиците; работи околу роењето на пчелите и 
префрлување на роевите од кошници со непод-
вижно саќе во кошници со подвижно саќе. 

Подготвување на кошниците за селење на па-
сење и транспорт на кошниците: со коли,, воз, брод, 
камион. 

Ј Цедење на медот. ; 

Појава на грабежи кај пчелите и спречување 
Јна грабежите. 

Лажни матици, причини за нивното појавување, 
распознавање и замена. 

в) наесен: враќање на кошниците од пасење, 
цедење на медот, сортирање, пакување и транспорт 
на медот. 

Подготовка на кошниците за зимување: остава-
ње потребен број рамови и работа околу зазиму-
вањето. 

г)) зиме: зимски надзор над кошниците, чува-
ње на саќето преку зимата. 

Други работи во пчеларникот. 
Познавање на главните болести и непријатели 

на пчелите нивното спречување. 
ПОЗР^Ж:С главните медоносни растенија, 

начини за (тавном I азмножување и засадување во 
пиел ̂ ршжот ИЛИ ГЈ неговата околина. 

Основни ѕзнрЈња за изработката на кошници, 
рамови, "Ж Ѕ€гЛГачко саќе. 

е) С в и л а р с т в о 
Значење на свиларств ото за домашната тек-

стилна индустрија и за домашната ракотворба; сос-1, 
тојба, перспектива за развој и услови за свил ар-
ство во односниот реон; главни, производствени рео-
ни во Југославија. 

Установи што се ^занимаваат со унапредување 
на свиларството. 

Основни познавања од анатомијата, физиологи-
ката и биологијата на свилената буба: промени кај 
свилената буба и нивното значење при одгледува-
њето. 

Свиларница: избор на просторија, димензиони-
рање, услови за проветрување, осветлување, темпе-
{рирање и чистота. 

Прибор за одгледување на свилените буби: ви-
дови прибор, познавање и одржување; материјал за 
прибор и изработка; дезмнфекциони средства — 
познавање, чување и употреба. 

Видови црници и квалитет на нивното лисје за 
исхрана на свилените буби; берење и начин за чу-
вање на лисјето до употребата. 

Одгледување на свилените буби. 
Набавка на јајца, чување и начин за изведу-

вање на јајца та — изведување на гасениците, нив-
ното разредување и класирање. 

Одгледување на гасениците: промена на постер 
лата и одржување чистота. 
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Исхрана на га сенетите: [подготвување на лисја-
та и давање оброци во разно време од растењето на 
гасениците; начини на давање, време за исхрана, 
потребни количества според периодичниот развој и 
дозирање на храната при свлекување, пред кожу-
рец^ или во тек на болести. 

Подготовка на гасениците за завивање — кожу-
рење: материјал за завивање, неговата подготовка 
и разместување во свиларницата, проветрување и 
одржување на температурата, дохранување на не-
развиените гасеници; следење на завивањето (ко* 
журењето). 

Добивање — собирање кожурци — кокони и на-
тамошна постапка: време на зрелост и начин на 
собирање, класирање, сместување и чување на ко-
журците до продажба или употреба; амбалажа, па-
кување и транспорт до откупната станица. 

Задушување и сушење кожурци на кокоши. 
Познавање на поважните болести на свилената 

буба; мерки за пролазување, спречување и леку-
вање. 

Подигање на засади од црници. 

ж) Р и б а р с т в о — с л а т к о в о д н о 
р и б а р с т в о 

Воопшто за значењето на рибарството во на-
родното стопанство. 

Главни и споредни ползи од рибарството: месо, 
икра, брашно, споредни производи и др.); главни 
наши риболовни реони. 

Видови слатководно рибарство: речно, езерско, 
на подводни терени (природно) и рибничко (веш-
тачко); нивните особености и важност за риболов-
ното стопанство. 

Основни поими од анатомијата, физиолошката и 
биологијата на слатководш!те риби. 
""" Познавање на најважните слатководни риби од 

односниот реон. 
Одгледување на рибите во отворени води и не-

говите специфичности. 
Одгледување на рибите во рибници. 
Видови рибници: вистински рибници, полуриб-

кици и мрестилашта; однос меѓу површината на 
одделните објекти и нивната намена; типови објекти 
и системи на канализација за наводнување и одвод-
нување. 

Вода: физички и хемиски својства на водата; 
специфичности и влијание на водата за животот на 
рибите: чистота, температурата, состојба на воде-
ното ниво и ел. 

Ракување со инсталициите за полнење и праз-
нење на рибниците, полурибниците и мрестили-
штата. 

Грижење за работниците од сите видови; уни-
штување на штетната флора и фауна; мелиораци-
ја и одржување на насипите и каналите; хигиенско 
одржување на рибената икра и друго; дезинфек-
циони средства — запознавање, чување и употреба. 

Ѓубрење на рибниците: цел и значење, видови 
ѓубриња и начини за употреба на ѓубрињата. 

Прибор и алат за работа во рибниците. 
Одгледување на рибите. 
Мрестење на рибите: природно и вештачко мре-

стење; мрестење во отворени води; вештачко опло-
дување и излегување салмониди; мрестење на риб-

ничката риба; подготовка и одржување на мрести-
лиштата; изловување на мрестилиштата. 

Исхрана и чување на рибите: цел и значење, 
природна и дополнителна храна за рибите; основно 
познавање на храната за риби, видови дополни-
телна храна, нејзиното приготвување и начин за 
употреба — давање. 

Редовен преглед на рибите и издвојување на 
болните од здравите риби; оценување прирастот на 
рибите. 

Познавање на поважните болести и непријатели 
на рибите и мерки, за пролазување и спречување. 

Риболов: 
Видови риболов и нивната организација: гру-

пен лов, поединечен лов, лов под вода и др.; цел на 
риболовот; пресна и преработена риба. 

Прибор, уреди и алати за риболов. 
Влијание на воденото ниво за движењето и ло-

вот на рибите; лов на риби на поплавени терени. 
Изловување, сортирање и магацинирање на ри-* 

бите во рибници, полурибници и мрестилишта. 
Сортирање, пакување и транспорт на пресна ри-

ба со помош на мраз. Абалажа и транспортни сред-
ства — предности. 

Преработка на рибите: чистење, селење, чадење 
и конзервирање на уловената риба; сортирање, па-
кување и транспорт на преработената риба. Амба-
лажа. 

Познавање на рибарскиот материјал, изработка, 
поправка и конзервација на рибарските мрежи и 
другите алати и пловила. 

Добивање на споредни продукти во слатковод-
но то рибарство: лов на полезни животни во вода-
та, одгледување шатки, одгледување благородна 
врба, ползување трска ити. 

Познавање на основните законски прописи за 
риболовот. 

з) М л е к а р с т в о 
Значење на производството на млеко: состојба, 

мерки за унапредување и перспективи за развој на 
млекарството во односниот реон. 

Млекото, неговата употреба и стопанско значе-
л е воопшто. 

За млечните животни: органи за лачење на мле-
кото, нивниот состав, чување и одржување; доби-
вање на млекото. 

Физички својства на млекото: боја, вкус, специ-
фична тежина, точка на вриење и замрзнување. 

Хемиски состав на млекото: вода и суви мате-
рии; млечна маст, бел ковини, јаглени хидрати, ми-
нерални соли, ферменти и витамини; хемиски свој-
ства на млекото: реакција — разни вриења на мле-
кото. 

Микроорганизми во млекото: видови и форми 
на микроорганизмиге, нивното значење и улога; 
разните вриења на млекото предизвикани од микро-
организмите и нивните особености. 

Предвизвикувачи на маните во млекото; чи-
стите култури и нивното значење. 

Ненормални појави кај млекото: солено, сапун-
ливо, црвено и др. — причини и лекување. 

Испитување на млекото: одредување специ-
фичната тежина и чистота на млекото; одредување 
масноста на млекото; одредување на сувите мате-
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рим и водата во млекото; испитување кисел оста на 
млекото. 

Производство на млеко: 
Молзење: видови и начини на молзење; прибор 

за молзење; хигиена на молзењето. 
Постапка со млекото по молзењето: во стај ата, 

млекарницата и продавницата; прибор, машини и 
уреди за работа со млекото до нрговата употреба: 
за цедење, разладување, пастеризирање и стерили-
зирање на млекото. 

Преработка на млекото: начини за подготовка 
на млекото за преработка. 

Производство на млечни кисели производи: 
Видеви производи и нивните својства; техно-

лошки процеси на производството; чување и упо-
треба на производите. 

Производство на кајмак и масло. 
Начини за добивање кајмак, чување на кајма-

кот и употреба; одредување масноста на кајмакот; 
сбраното млеко и неговата употреба. 

Правење на маслото: видови масло и техно-
лошки процес на правењето; мани на маслото; од-
редување масноста и водата во маслото; пресмету-
вање количеството на маслото од млекото односно 
од кајмакот; матеница и нејзината употреба. 

Прибор и машини за добивање кајмак и пра-
вење масло. 

Производство на сирења: избор на млеко за 
разните видови сирење; сирилото и неговата упо-
треба; технолошки процеси за разните видови сп-
репка, зреење и чување на сирењата (Јмеки и тврди). 

Хемиски својства на едрењата и испитување на 
нивната масност; полномасни, масни, полумастан и 
поени сирења. 

Мани и недостатоци на сирењата: причини и 
нивното отстранување. 

Прибор, алат и машини за производство на си-
рење. 

Производство на други млечни производи: мле-
ко во прав, кондензирано млеко, мармалад, крем. 
чоколадно млеко, казеин, млечен шеќер — основно 
познавање за технолошките процеси. 

Млекарници и млекарски уреди: видови мле-
карници, нивните особености; распоред на просто-
риите во млекарницата; млекарски машини и уреди. 

Организација на млекарското производство и на 
преработката во односниот реон. 

Забелешка: 
Работниците сточари во говедарството, коњар-

ството, овчарството и свињарството треба да имаат 
знаења и од делот на пограмата за „Растителното 
производство", под „Ливади и пасишта". 

Хигиенско-техничка заштита при работата 
1. Општи мерки за заштита 

Основни карактеристики на хигиенскск>гехни-
чката заштита на работниците при работата во 
земј одел окото производство: 

I. Техничка заштита: значење на техничката 
заштита на работниците при работата; должности 
на работниците за спречување на повредите, про-
фесионалните и другите болести во врска со рабо-
тата, во однос на пропишаната организација на ра-
ботата на здравствената состојба, алкохолот, обез-

бедувањето од невреме и гром, од алат што има 
шилци, острићи или сечива; најосновни заштитни 
мерки против опасностите од електричната енергија; 
заштитни мерки при вадење песок и копање бунари. 

И. Хигиенска заштита: општ поим за хигиен-
ската заштита; нај основна хигиенска заштита; лич-
ни заштитни средства — заштитна облека, заштит-
ни обувки и други лични заштитни средства за за-
штита ча главата, рацете и другите делови на те-
лото на сите работници што работат во ЗЕМЈОДЕЛ-

Е Ц )ТО. 

а) Пружање прва помош: торбичка — орманчи-
ња за укажување прва помош и санитетски мате-
ри. ,^ ВО нив; носила за случај на несреќа; возила 
за превоз на повредени лица. 

б) вода за пиење: законски прописи во поглед 
на снабдувањето на земјоделските работници со 
вода за пиење; квалитет на водата; места каде мо^ 
же да се копаат бунари за вода за пиење; изола-
ција на бунарите од заградување; садови за снаб-
дување со вода за пиење. 

в) мијалници: уреди за секојдневно миење: 
нивното сместување лете и зиме; број на славини-
те — отворите во однос на бројот на работниците; 
висина на која се поставуваат славините, односно 
отворите за миење; уреди за миење на нозете; број 
на тушевите во однос на бројот на работниците; 
одалеченост на бањите од економските и станбени-
те згради; снабдување на тушевите со вода; загре-
вање на водата; претпростории за свлекување и 
инвентар. 

г) нужници: санитарни услови — оддалеченост 
од станбените и економските згради за копање 
нужнички дупки, латрини, како и за подигање 
нужници, нивната големина— број на отворите во 
однос на бројот на лицата. 

д) ѓубрето и неговото собирање: големина на 
кофите — сандаците за собирање на ѓубрето и ма-
теријал за нивната изработка; оддалеченост од стан-
бените и економските згради за поставување сан-
даци или дупки за собирање на ѓубрето. 

2. Група растително производство 
Поледелство (тракторист), овоштарство, лозар-

ство, градежништво, (градинарство и цвеќарство). 
Заштитни мерки при работата со хемиски сред-

ства за заштита на растенијата: ставање стајско 
ѓубре во топли леи; наводнување на зеленчук и 
други посеви со полевање во бразди, со вештачки 
дожд и полевање со гумено црево. Заштитни мерки 
при рачно косење и денење: сено, снопје итн. За-
штита при машинско орање, сеење и дрлање. 

Положба на телото при вадење расад, плевење 
леи и пикирање расад, сортирање плодови. Снаб-
дување на работниците со лични заштитни сред-
ства при овие работи. Заштитни мерки при: сече-
ње и соборување стебла и за спречување пожар 
при вршидба. Заштита на вршачки и „добоши на 
дреш". Заштита на помошници и фрлани на снопје 
(хранители), сламари и плевари. 

Заштита црн кроење лозја и собирање плодови 
— лични заштитни средства. Скали. Амбалажа. 
Должина за пренесување на плодовите, мерки за 
отстранување плуски од рацете при кроење во ло-
зарството, овоштарството и градинарството. 
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Овластување за ракување со трактор. Седиште 
на тракторот. Палење и возење на тракторот. Снаб-
дување на тракторот со гориво и масло. Палење на 
тракторот со рачка за палење мотор. Огледало, 
браник и осветление на тракторот. Заштита на 
трактористи против вдишување јагленмоноксид. 
Позволена брзина на трактор ите на свиј оци и меѓу-
себно растојание кога одат во колони еден по друг. 
Кочење на тракторот. 

Заштитна облека, обувки и други лични за-
штитни средства за трактористите. 

3. Група сточарство 

Говедарско, коњарство, свињарство, овчарство. 
Хигиенско-техничка заштита при чување, од-

гледување и исхрана на стоката. Здравствена сос-
тојба на работниците. Заштита од заразни заболу-
вања (антракс, сакагија, лигавица и шап, бруцело-
за, туларемија, свински црвен ветер, инфективна 
жолтица глисти и др.). Карантин, снабдување на 
работниците со лични заштитни средства. Постапка 
при исхрана и тимарење на ќудливи грла, начин за 
донесување и однесување храна на добиток и за пре-
нос на млеко. Забрана на употреба на неварено мле-
ко. Постапка со умрени грла од заразни болести. 
Заштитни м?рки при капење и стрижење на овците. 

Заштитни мерки при изведување ќудлив до-
биток на шетање, а посебно на бик. Мерки за за-
штита при припуштање пастуви на кобили, бикови 
на крави и при потковување на ќудливи грла. 

Живинарство, пчеларство и друго сточарство 
Заштитни мерки против заболувања од тифус, 

заштитна облека и обувки на работниците во живи-
нарниците. Затоплување на просториите за одгледу-
вање живина во зимно време. 

Заштита на глава, врат и раце на пчеларите од 
касање на пчелите. 

Рибарство 

Заштитна облека и обувки за време на ладни 
и топли денови. Заштита од комарци за време на 
работа и одмор. Заштита на главата од сончаница. 
Осветлување за ноќен риболов. Забрана на риба-
рење за време на бура. 

Ш. 

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ 

Испитот од општообразсвните предмети канди-
датите од земјоделската струка го полагаат по ис-
питните програми што се заеднички за сите квали-
фикувани работници, објавени во „Службен весник 
на НРМ", бр. 37/59 година. 

IV. 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Со влегувањето во сила на оваа програма, пре-
стануваат да важат досегашните испитни програми 
за квалификувани работници од земјоделска и 
украсно-градинарска струка, објавени во „Службен 
весник на НРМ", бр. 10/55 и бр. 8/57 година. 

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

јавувањето во „Службен весник на Народна Репуб-
лика Македонија". 

Број 2273 
31 декември 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд 

на Извршниот совет, 
Асен Симитчиев ,с. р. 

70. I 
На основа точка 6, ст. 1, од Општото напат-

ствие за здобивање стручна спрема на работниците 
со практична работа во претпријатието („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/52 год.), во врска со член 35 
од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Сл. лист на ФНРЈ", бр. 26/56 год.) и чл. 39 и 
80 од Законот за органите на управата на Народна 
Република Македонија („Службен весник на НРМ", 
бр. 14/56 год.), Секретаријатот за труд на Изврш-
ниот совет донесува 

П Р О Г Р А М А 
НА ИСПИТОТ ЗА ЗВАЊЕ ВИСОКОКВАЛИФИ-
КУВАН РАБОТНИК ОД ЗЕМЈОДЕЛСКА СТРУКА 

I. 

ПРАКТИЧЕН ДЕЛ 
На практичниот дел од испитот кандидатот на 

конкретна задача треба да покаже квалитетна и 
временска способност за извршување одредена ра-
бота за која се бара стручна спрема на виооскоква-
лификуван работник и да го објасни технолошкиот 
процес на извршената работа. 

Практичните задачи ги одредува испитната ко-
мисија, а во врска со работите и стручно-теорет-
скиот дел на програмата за занимањето во кое кан-
дидатот добива стручна спрема на висококвалифи-
куван работник. 

II. 

СТРУЧНО-ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ 

А. Растителна производство 
1) Основи на растително™ производство 

Органи на растенијата 
Клетката како- основна биолошка единица и 

нејзиниот состав; улога на клетката во растението. 
Корен, стебло и лист: постанок, состав и жи-

вотни појави. 
Цвет: делови, улога и начин на опрашување. 
Плод и семка: постанок, состав, видови и улога 

во животот на растенијата. 

Клима 
Топлина: поим за топлина и температура, из-

вори на топлина, топлотни појаси, движење на то-
плината; максимална, оптимална и минимална то-
плина; вегетационен период. 

Светлина: извори и улога во животот на расте-
нијата; еуротопи и стенотопи. 
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Влага: водени та лози, количества и значење на 
влагата во почвата и во растенијата. 

Воздух: состав и значење ЕО почвата; ветрови, 
улога во животот на растенијата. 

Справи за мерење метеоролошки појави: ветро-
каз, дождомер, термометри и барометра 

Клима: поим за клима, климатски типови — 
атланска, медитеранска, континентална, планинска. 

Аклиматизација: апсолутна и релативна. 
Реонизација: поим за реонизација, наши главни 

земјоделски реони. ] 

Познавање на почвата 
Минералошки состав на почвата: еруптивну 

седиментни и метаморфози« стени, значење за соз-
давање на почвата. 

Улога на водата, ветрот, температурата, расти-
телниот покривач и животинскиот свет во созда-
вањето на почвата. 

Создавање на растресит слој почва. 
Механички состав на почвата: камен, грагор 

Ошљунак), песок, глинести и колоидни честички. 
Хемиски состав на почвата: кислород, силицум, 

алуминум, железо, базични елементи и водород. 
Физички својства на почвата: воден, топлотен 

и воздушен режим. 
Хемиски својства на почвата: реакција и ап-

сорпција. 
Биолошки својства на почвата. 
Богатство и плодност на почвата. 
Целина и ораница. 
Типови почва: црнозем, подзол, кафејаво-гор-

ска почва (гајњача), смолница, алувиум, минерално-
барска почва, црвеница, песковити и скелетни 
почви — постанок и вредност во земјоделството. 

Исхрана и ѓубрење на растенијата Ј 

Вегетациони фактори во растително^ произ-
водство. 

Главни состојци на храната на растенијата и 
значење на одделните состојци. 

Асимилација: на водата, јаглеродот, азотот и 
азотните соединенија, калциумот, фосфором ка-
лиумот и друго. 

Транспираци ј а. 
Дишење на растенијата. 
Закони на исхраната кај растенијата. 
Поим за основни и дополнителни ѓубриња. 
Арско ѓубре: видови, состав, пресметка на ко^ 

личествата, чување, извоз, растурање и заорување. 
Осока: состав, својства и употреба. 
Компост: правење, состав и употреба. 
Зелени ѓубриња: растенија за нивното произ-

водство, време и начин на заорување, значење и 
примена. 

Азотни ѓубриња: видови, распознавање, време и 
начин на употреба. 

Калиумови ѓубриња: видови, својства, распо-
знавање, време и начин на употреба. 

Варни ѓубриња: видови, својства, време и начин 
на употреба. 

Мешани — комбинирани ѓубриња: видови, свој-
ства и начин на употреба. 

Пепел: својства и употреба. 
Бактериски ѓубриња: видови, време и начин на 

употреба. 

Чување на ѓубрињата. 
Калцификација. > 
Хумификација. 

Обработка на почвата 
Потреба од обработка на почвата. 
Разорување на ливади и пасишта во еден и во 

два потези. 
Заорување на стрништа. 
Длабока обработка во есен и во зима. 
Обработка на почвата за есенска сеидба. 
Обработка на почвата за пролетна сеидба. 
Обработка на почвата за пострна сеидба. 
Обработка на површинскиот слој на почвата: 

дрлање, рамнење, култивирање и влачење. 

Основи на мелиорацијата! < 
Постанок на подземните води. 
Одводнување на почвата: со отворени и затво-

рени канали. 
Наводнување: извори и својства на водата за 

наводнување. 
Начини за наводнување: со бразди, со преле-

вање, со потопување и со вештачки дожд; предно-
сти на одделните начини; рамнење на почвата. 

Ерозија: постанок, видови и последици; мерки 
за борба против ерозија. 

2. Посебен дел за растително^ 
производство 

а) П о л е д е л с т в о со м е х а н и з а ц и ј а , 
л и в а д а р с т в о и п а с и ш т а р с т в о 

Плодоред 
Дефиниција, општи својства и задачи на пло-

доредот. 
Плодосмена, полесмена и одмор на почвата. 
Типови полетревен плодоред: поледелски, гра-

динарски, фуражен и преоден плодоред. 
Типови плодоред по траење: двегодишен, три-

годишен и многугодишен. 
Претпосеви за најважните култури, принципи и 

извори на претпосевите. 

Семе и сеидба 
Квалитет на семето за сеидба: еднообразност на 

сортата, чистота, 'ртливост, апсолутна и хектоли-
Угарска тежина, влажност, заразеност, јадрина, вид, 
боја, сјај, миразба, утврдување вредноста на семето. 

Подготовка на семето за сеидба: чистење, сор-
тирање и дезинфекција на семето, дезинфекциони 
средства и начин на работа. 

Време за сеидба на одделните посеви. 
Начин за сеидба: рачно, во редови и посебен 

начин на сеидба — вкрстено, во куќички, во квад-
рати и во ленти. 

Количество на семето за сеидба: просечни ко-
личества, што влијае за одредување на количе-
ството. 

Длабина на сеидбата, од што зависи. 
Поим за јаровизација. 
Поим за хибридизација. 

Одгледување на посевите » 
Дрлање: зошто и во кои случаи се дрлаат по-

севите. 
Влачење. 
Копање и прашење на посевите, време, број и 

длабина на копањата и прашењата. 
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Загрмување: потреба и начин. 
Прихранување: средства, начин и време. 
Последици на сушата и мерки за борба против 

неа: средства, начин и време. 
Причини и начини за спречување на полету-

вањето. 
Проредување на посевите: кај кои посеви, на-

чини и време за проредување. 
Одбрана на посевите од плевели: својства, по-

делба на плевелите, распространетост, штети од 
илевелите и најчести плевели во посевите: кукол, 
паламида, пир, граор, свиларка (вилина коса) и др. 
и спречување и уништување на плевелите. 

Средување и чување на плодовите 
Одредување на времето за жетва — берба. 
Косидба, жетва, комбајнирање, вадење на крто-

ле ст о -коренести плодови. 
Вршидба: избор на гумно, распоред на камари, 

денење. 
Чување на земјоделските производи: магацини, 

ќошови и трапови. 
Познавање на земјоделските машини 

Машини за основна обработка на почвата: едно-
браздни и повеќебраздни плугови, тракторе™ и за-
прежни плугови, обрнувачи, балансирни и дискосни 
плугови. 

Машини за површинска обработка на почвата 
и за одгледување на посевите: дрлачки, брани, кул-
тиватори (ексирпатори, скарификатори, грубари, 
прашани и др.), дискови, валци, загревачи. 

Машини за сеидба и за садење: сеалки за стр-
шшши жита, сеалки за посеви што се копаат, са-
ди лки. 

Натоварувачи и растурувачи на арско и веш-
тачко ѓубре. 

Машини за жетва и за берба: косачки, жнеачки, 
машини за вадење компири и репка, грибла, превр-
тувани на сено и пика преси. 

Вршалки со елеватори: вршалки за стр голини 
жита, вршалки за ориз, вршалки за сончоглед и 
вршалки за детелина. 

Комбајни: житни комбајни, комбајни за пченка, 
за репка, за коноп и за памук. 

Машини за чистење и сортирање на семето: 
три ери, селектори, запрашува чи и трифолин ма-
шини. 

Машини и справи за заштита на растенијата: 
прек алки и запрашувани. 

Уреди за наводнување: пумпи и агрегати за 
вештачки дожд. 

Машини за преработка на растителните произ-
води: сечалки, мелници, преси и ронилки. 

Транспортни средства и уреди: приколки, за-
гонетки, дековилски, жичени, бескрајно платно и 
разни елеватори. 

Познавање на погонските машини ([детално): 
мотори, трактори и нивната употреба; поделба на 
моторите според принципот на работата и видот на 
горивото; главни делови на тракторите и моторите; 
блокови, стуб лини, клипови, оски, алатки, легла, 
вентили, цилиндри и друго; уреди за напојување: 
резервоар, довод и карбуратор; уреди за палење: 
магнет, акумулатор, бомбина, кондензатор и све-
ќичка уреди за ладење; уреди за подмачкување; 
спој ници; менувачи на кутии; заден мост; уред за 
управување со тркалата; гасеници; мотори со усви-

т е н топка (најглавни делови и принцип на работа); 
дизелмотори, електрични мотори (само примена и 
употреба во по лед е лството); познавање на горивото 
и маслото и складирање; празен од на тракторите; 
замена на деловите и ситни теренски поправки. 

Организација и експлоатација на машините: 
агрегатирање, одредување на нормативите и мерење 
ефектот на работата; водење евиденција за машин-
ските работи и организација за правилно ползување 
на машините. 

Забелешка: I 
За сите наведени машини потребно е да се обра 

боти следното: видови машини, познавање на оддел-
ните делови и нивните функции, ставање во погон, 
регулирање, одржување и чување и др., и тоа со 
подетални познавања. 

Поледелски посеви 
Жита: пченица, пролетна (јара) и зимна; 'рж; 

јачмен: зимен, пролетен и пивски; овес; пченка; 
хелда и ориз. 

Индустриски растенија: шеќерна репка, коноп, 
сончоглед, масло да јна репка, рицинус, соја, афион, 
памук, тутун, цикорија, хмел и сирак. 

Ароматични и лековити растенија: најглавни 
претставници. 

Нивски зеленчук: компири, зелка, лук, грашок, 
спанаќ и др. 

Фуражни растенија: луцерка, детелина, вепар-
зета, пченка за зелено и за силажа, граорица, гра-
шок и мухар. 

Забелешка: < » 
За секоја поледелска култура потребно е поде-

тално познавање на нејзините видови ('ртење, ник-
нување, вкоренување, чаталење, растење и созре-
вање), потоа на барањата на одделните култури во 
поглед на почвата, климата и плодоредот, како и 
познавање на главните сорти од најважните поле-
делски култури, агротехниката, начините на уреду-
вањата, стспанското значење и друго. Освен тоа, по-
требно е и детално познавање на главните болести 
и штетници на растенијата, нивното распознавање 
и мерки за борба против нив. 

Ливади и пасишта < 
Природни и вештачки ливади и пасишта — зна-

чење: 
Поправање и одгледување на ливади и паси-

шта (одводнување, наводнување, ѓубрење, чистење, 
потсеј ување, дрлање и спречување на плевели). 

Подигање вештачки ливади (подготовка на се-
мето, тревни смеси, количества на семето за сеидба, 
начини за сеидба и одгледување). 

Ползување на ливади и пасишта (косидба на 
ливади, денење на е ен ото, чување на сен ото, пра-
вилно одржување и ползување на пасиштата). 

Најважни треви на ливадите и пасиштата: ан-
глиски и италијански лул — утрински, жолт свсик, 
вистинска ливадарка, бела росна, мачкина опашка, 
лисичина опашка, безосен власен, ежевица, звез-
дан и др. 

б) Г р а д и н а р с т в о 
Познавање и одгледување на зеленчукот: одгле-

дување на одделните видови зеленчук со оглед на 
типовите на почвата. 
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Влијание на климатските и теренските фактори 
на одделните видеви зеленчук. 

Плодоред во градинарското: значење, видови и 
плодоемена на одделните видови зеленчук. 

Избор на семето: познавање на семето за сите 
видови зеленчук; познавање на нормативите на се-
мето и расадот по ар односно хектар; испитување 
'ртливоста на семето на зеленчукот; дезинфекција 
на семето, топли леи, почви и компоста; селекција 
на семето — практична примена во градинарство™. 

Познавање на производството на раниот зелен-
чук: производство на ран зеленчук во топли леи и 
стаклени бавчи; видови и сорти погодни за произ-
водство — одгледување под стакло и начин на од-
гледување. 

Познавање и работа со справите и машините во 
градинарство^ и отстранување на помали дефекти. 
Познавање и работа со оправите и уредите за на-
воднување и за заштита на зеленчукот од болести 
и штетници. 

Познавање и употреба на ѓубрињата: познава-
ње на видовите и дејството на разните видови ѓу-
бриња од органско потекло, начини за употреба, 
време и количество по единица површина, со оглед 
на типот на почвата, видот на зеленчукот и пла-
нираниот принос; познавање на видовите и дејство-
то на вештачките ѓубриња, начини за употреба, 
време за прихранување и количество по единица 
површина, според видот на зеленчукот и плани-
раниот принос; поставување и водење на сортни 
огледи со примена на вештачки ѓубриња. 

Самостојно ракување со берба, пласирање, сор-
тирање, стандардно пакување и испраќање на зе-
ленчукот на пазар. 

Познавање и процена на штетата кај градинар-
ските култури. 

Производство на семе: одбирање изводници за 
семе, одгледување и чување двегодишни видови зе-
ленчук до садењето на извозниците; садење на из-
водници и производство на семе; собирање, чисте-
ње, сортирање, одгледување и чување на семето за 
зеленчук до сеидбата. 

Познавање на болестите и штетниците: добро 
познавање на болестите и штетниците на гради-
нарските култури; познавање на средствата за опре 
чување на болестите и штетниците; приготвување, 
време и начин на употреба на овие средства. 

Организација на работата: ракување со помали 
и средни градинарски објекти на отворено поле, во 
Топли леи и во стаклени бавчи; организација на ра-
ботата, распоред на работните групи и поединци и 
мерење на работниот ефект (учинок). 

Преработка на зеленчукот: стерилизиран^, ва-
рење и сушење на зеленчук; чување на преработе-
ниот зеленчук до употребата; чување на зеленчу-
кот во пресна состојба. 

Познавање на разните начини за чување на зе-
ленчукот во пресна состојба до употребата. 

в) Ц в е ќ а р с т в о со п а р к а р с т в о 

Цвеќарство 
Познавање и подготовка на одделните типови 

почва за одгледување цвеќе. 
Познавање и одгледување на цвеќето. 

Употреба на едногодишни, двегодишни и мно-
гугодишни видови цвеќе за изработка на цветни 
леи, декорација на цветни градини, стаклени бавчи, 
градини и станови. 

Поважни видови цвеќе, начини за размножу-
вање, начин за садење, поединечно и во групи. 

Познавање хармонијата на боите, изработка на 
цветни килими, рабатли, рундели, како и цветни 
леи од сезонско цвеќе. 

Основи на селекцијата и ползи од неа во цве-
ќарство™. 

Основи на хибридизацијата и нејзиното зна-
чење в о цв еќар ств от о . 

Тропско и суптропско цвеќе. 
Познавање на цвеќето од тропски и суптропски 

предели, на начините за размножување, одгледу-
вање, чување во стаклени бавчи и во други темпе-
рирани простории. 

Познавање на цвеќето за декорација на станови, 
начини за одгледување и одржување. 

Сезонско цвеќе. 
Познавање на сезонското цвеќе, разни комби-

нации при изработка на цветни ќилими, скверови 
и цветни леи. 

Производство на цвеќе во саксии, сандачиња и 
др. за украс на станови, јавни згради и друго; од-
гледување и одржување на овие растенија. 

Изработка на букети и венци од природно 
цвеќе. 

• Правење стаклени бавчи: поставување/ топли 
леи во форма на „јапанери" од едноставно стакло; 
познавање на разните типови стаклени бавчи: за 
размножување, за суптропски и тропски растенија, 
за растенија од суви односно влажни предели, и 
др.; работа во стаклени™ бавчи за одгледување, чу-
вање и производство на цвеќе; затоплување на стак-
лените бавчи: начини за затоплување, познавање 
и ракување со уредите за затоплување; начини за 
одржување влага во стаклени™ бавчи, според ба-
рањата на одделните видови цвеќе. 

Познавање и употреба на ѓубрињата: потреба 
од органски ѓубриња во цвеќарство™, начини на 
употреба, време и количество за одделните видови 
цвеќе; приготвување и употреба на течните ѓубри-
ња во цвеќарство™. 

Познавање, производство, средување, чување и 
дезинфекција на семето за разните видови цвеќе. 

Познавање на болестите и штетниците на цве-
ќето, начини за спречување и заштита со примена 
на разни хемиски средства на отворено поле и во 
стаклени бавчи. 

Подигање тревници: познавање на разните ви-
дови треви за тревници, сеидба и одгледување на 
тревниците во текот на годината. 

Познавање на справите и машините што се упо-
требуваат во цвеќарство™, ракување со нив и ситни 
поправки на истите. 

Организација на работата: познавање на пла-
нови и скици за изработка на помали паркови и 
скверови и цветни градини; познавање на нормати-
вите на материјалот, работната сила и ефектот за 
расадници™ на цвеќе, мерење и пресметување на 
работниот ефект. 
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Паркарство 
Значење и ползи од градските зеленила и пар-

кови. 
Почва за паркови: познавање составот на поч-

вата, избор и правење смеса на почвата според ба-
рањата на одделните видови украсни грмушки и 
дрвја. 

Планови и стилови во паркарството: познавање 
на разните типови (^стилови) на парковите: класичен 
стил (француски), пејсажи (англиски), односно из-
работка на овие паркови; ползување на планови 
<— проекти: примена на планови и скици на терен, 
односно итра ботка на помали паркови, скверови, 
рабатли и други паркарски објекти според план од-
носно скица. 

Детално познавање на главните видови украсни 
грмушки и дрвја, начини за нивното размножување 
и одгледување во расадници, расадување и преса-
дување во паркови. 

Подигање на расадници: избор и подготовка на 
почва за производство на садници, работи во ра-
садгожот. 

Кроење на трајници, трендафил^ украсни гр-
мушки и дрвја, и тоа: 

а) на грмушки и дрвја што цутат на овагодиш-
ни младари. 

б) на грмушки и дрвја што цутат на минато-
годишни ластари — леторасги. 

Познавање, собирање и чување на семето за 
разните видови украсни грмушки и дрвја. 

Познавање на номенклатурата — имињата на 
украсите грмушки и дрвја на македонски јазик, 
како и латинските имиња за оние видови и сорти 
за кои немаме домашни имиња. 

Познавање на основите на селекцијата приме-
нета во дендрологијата, особено при одбирањето 
нови варијанти за украсни грмушки и дрвја. 

Познавање на алатот, справите и машините, 
како и уредите што се употребуваат во паркар-
ството, опис на истите, работа со нив и отстрану-
вање на помали дефекти. 

Познавање на болестите и штетниците на ук-
расни те грмушки и дрвја. 

Познавање на средствата и начините за пригот-
вување и употреба на средствата за спречување на 
болестите и штетниците. 

Организација на работата: организација на ра-
ботата и водење на помали и средни објекти — пар-
кови, расадници и Стаклени бавчи за производство 
на украсни грмушки и дрвја; познавање на норма-
тивите на работната сила и материјалот за изра-
ботка на помали паркови, скверови и расадници за 
производство на украсни грмушки и дрвја. 

г) О в о ш т а р с т в о 

О п ш т д е л 
Значење на овоштарството и неговиот развој во 

перспектива. 
Овоштарски реони — карактеристики. 
Биолошки својства на овошките. 
Органи на овошките и нивните функции: корен, 

стебло, круна, гранка, пупки, лист и цвет. 
Цутење, опрашување, зачнување на плодот, 

развој на плодот и делови ва плодот. 

Годишни фази во развојот на овошките: веге-
тација и зимско мирување. 

Услови за образување на цветните пупки. 
Редовна и периодична родност на овошките, од 

што зависи и како се регулира редовната родност. 
Начин за оплодување на овошките: самоопло-

дување, меѓуоплодување и страно оплодување; 
особености на ова оплодување кај одделните видови 
овошки. 

Причини за бесплодног на овошките. 
Причини за опаѓање на плодовите; начини за 

спречување на опаѓањето на плодсвите. 
Класификација на овошјето: според природата 

на плодот, според времето на зреењето и според 
економската вредност. 

Услови за овоштарско производство: поднебје, 
топлина, светлина, влажност* воздушни струења 
(ветрови). 

Почва: физички, хемиски и биолошки својства 
на одделните типови почва; најпогодни типови поч-
ва за одделните видови овошки; положба и стрм-
нина на почвите погодни за одделните видови овош-
ки и за разните шет еми на одгледување. 

Размножување на овошките: 
Начини за размножување и значење. 
Размножување на овошки со семе. 
Размножување на овошки по вегетативен пат: 

со избојци (изданци), напнување, резници, побед-
ници и со калемење. 

Производство на овошни подлоги: подлоги од 
семе за одделните видови овошки; својства и зна-
чење на одделните подлоги; вегетативни подлоги; 
својства и значење на овие подлоги, начин за про-
изводство. 

Калемење на овошките: значење на калемењето 
од биолошко и стопанско гледиште; меѓусебно вли-
јание (однос) на подлогата и питомката; несоодвет-
ност меѓу подлогата и питомката (последици); избор, 
земање — сечење, чување, пакување и пренос на пи-
томките. 

Начини за калемење на овошките: окулирање, 
спојување, под кора, на исечок, во процеп и двојно 
калемење — меѓукалемење: време на калемењето, 
предности на одделните начини и техника на изве-
дувањето. 

Прибор за калемење (избор и подготовка на 
алатот и прибором 

Правење восок за калемење. 
Производство на овошни садници. 
Организација на производството на овошниот 

посад очен материјал: избор на место, положба и 
почва за расадник. 

Матичен овоштарник: (сортимент и површина). 
Подготовка на овошното семе: собирање (на-

чини за собирање), чување и страфикување, испи-
тување 'ртливоста и утврдување квалитетните свој-
ства на семето. 

Овошно семениште: избор на почвата, подготов-
ка на почвата, сеидба на семето; работи во семе-
ништето. 

Овошни расти ла: избор на почвата, подготовка 
на почвата — рачна и машинска основна обработка; 
образување на растила; размеру вање, начини на са-
дење, растојание итн.; работи во растилата по години 
до потполното одгледувње на садниците — органи-
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лација и предност на механизираната обработка и 
одгледување на овошните садници. 

Постапка со произведениот посад очен матери-
јал: вадење на подлоги и овошни садници, класи-
рање, обележување на видовите и сортите, дезин-
секција на посад очниот материјал, тралење, паку-
вање и транспорт. 

Квалитетни степени на одделните видови овош-
ни садници. 

Плодоред во расадниците. 
Подигање на овоштарници: избор на место за 

овоштарник со оглед на поднебје™, почвата, по-
ложбата и видот на овоштарник от; избор на видо-
вите и сортите овошје во однос на планот за реони-
зација, условите на овоштарското производство, 
типот на одгледувањето и односот на оплодувањето 

Карактеристики на стандардните — квалитетни 
сорти што се одгледуваат во нашата земја. 

Системи за одгледување на овошките и начини 
за подигање овоштарници, предности на одделните 
одгледувања во одредени услови: 

а) плантажни овоштарници — предности, 
б) поделба на овоштарниците на парцели и обез-

бедување на почвата од порои и ерозии. 
Подготовка на почвата за садење: рилање — 

рачно и машинско, копање дупки, ѓубрење, прет-
ходни култури и систем на основна обработка. 

Особености на шумската почва, на почвата под 
стари овоштарници и лозја за подигање овоштар-
ници и друго; машини за основните операции кај 
подготовката на почвата за нови овоштарници. 

- Садење на овошките: време на садење, начин 
на садење, размерување и обележување на местото, 
подготовка на садниците за садење, техника на са-
дењето; распоред на овошните сорти. 

Садење на овошките и систем на одгледување; 
начини на работа во врска со системот за одгледу-
вање на овошките. 

Подигање на ветрозаштитни појаси. 
Негување на овошките. 
Обработка на почвата во овопггарникот: 
а) значење, време, техника и начини на обра-

ботката. 
б) ползување на почвата во овоштарникот, деј-

ство на одделните посеви кај овошките. 
Мулчирање (постилање) на овоштарниците. 
Ѓубрење на овоштарниците: потреба и важност 

на ѓубрењето; видови ѓубриња, начин за ѓубрење 
и количества на одделните видови ѓубриња. 

Калемење на овошките: образување на разните 
видови круна според видот на овошките; кроење на 
родните овошки (особено кроење на праски), кроење 
за подмладување на овошките. 

Забрзување и засилување родноста на бујните 
овошки: попречни зарези, претепување, сечење на 
кората по должина на стеблото, ставање метални 
појаси, свиткување на гранките. 

Полевање на овошките, начини за полевање. 
Ракување со агрегатите за дожд. 
Други грижи за овошките: механичко чистење 

на овошките, отстранување на јаловаците (водо-
пиите) и избојциге Суданците), чистење на маови-
ната, лишаите и имелата и отстранување на скрше-
ните и болните гранки. 

Лекување на механичките повреди кај овош-
ките. 

Заштита на стеблата од ожеготини и мразеви. 
Заштита на овошките од доцни пролетни мра-

зеви. 
Заштита на садниците и овошните стебла од 

глодари. 
Прскал ему вање на овошките, цел и значење. 
Заштита од болестите и штетниците. 
Познавање и техника за спречување на најваж-

ните болести на овошките и овошјето: пламница на 
сливата, краставост на плодот, сив мев, кадравост 
на лисјата кај праската, рокчиња на сливата, 'рѓа 
на слива га, шарки на сливата. 

Познавање и техника за спречување на најваж-
ните штетници: губар, црничковец, штитеста вош-
ка, калифорниска штитеска вошка ,,Сан-жозе", лис 
ни вошки, компирова златица, црвливост на плодот 
од ј абол кото, сливата, црешата, кај сиј ата; дрвото-
чец, потпорник. 

Приготвување на средствата за зимски и летни 
прскања (познавање): цијанизација на овошните 
садници. 

Време и техничка за прскање на овошките. 
Познавање механизмот на апаратурата за за-

штита на овошкиге и ракување со неа: разни прс-
калка автоматизери, запрашувани, замаглувачи. 

Организација на службата за заштита на расте-
нијата. 

Берба, ракување со овошјето и чување на исто-
то: време, процена на стадиумот на зреењето и уста 
новување рокот за берба, начини за берење на од-
делните видови овошје; сортирање, пакување и 
транспорт на одделните видови овошје; чување на 
овошјето: значење, причини за расипување, услови 
за чување (температура, влажност на воздухот, про 
ветрување, светлина ити.). 

Основни познавања за овошните камари и ла-
дилник. 

С п е ц и ј а л е н д е л 
Познавање на главните овошни сорти. 
Главни помолошки својства на одделните сор-

ти: услови за успевање, време на созревање, спе-
цифични одлики при транспортот итн. 

Преработка на овошјето 
Значење на преработката на овошјето. 
Видеви и начини за преработка на овошјето: 

замрзнување на овошјето; сушење на овошјето, осо-
бено сушење на сливи, стерилизација на овошјето 
(основни принципи за изработка на пекмез, ком-
пот, мармалад, џем, овошни пулпи и маркови); пен 
чење ракија од овошје; правење овошен оцет. 

Правење вино од овошје. 

д) Л о з а р с т в о 

О п ш т д е л 
Значење на лозарството. 
Поважни лозарски реони — карактеристики. 
Органи на виновата лоза и нивната работа: ко-

рен, стебло — пењушка, лозанка, лисја, окца и фи-
лиза грозд и вигици, цвет и зрно. 

Познавање, опис, улога и состав на овие органи. 
Фази во развојот на виновата лоза; зимски од-

мор и активен живот — вегетација: солзење — дви-
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жење; пупење и разлистување; цутење и оплоду-
вање; развој на зрното и созревање на грозјето; 
здрвување на ластарот и опаѓање на лисјата. 

Класификација на сортите винова лоза: • 
а) според времето на созревањето: рани сорти, 

сорти од I, И, III и IV епоха; главни особености и 
економско значење; 

б) според начинот на употребата: десертни и 
вински сорти и нивниот меѓусебен однос при поди-
гање на лоз јата. 

Домашна или европска лоза; филоксера. 
Размножување на виновата лоза: со семе, со 

уводници, со повалување, со резници, со ирнорци 
и со калемење. 

Калемење на виновата лоза: цел на калеме-
њето, услови за добар прием на калемите; одбирање 
и земање питомки. 

Подлоги за калемење: чисто американски под-
логи (riparija, rupestris, belandijeri); американско-
амер. хибриди (Teleki 8 В и Kober 5 ВВ); европско-
американски хибриди (saslaxbelandijeri 41 А); и дру-
ги подлоги предвидени со реониз аци јата на однос-
ниот реон. 

Треба да се познаваат одделните подлоги, свој-
ствата на добрите подлоги и нивниот избор. 

Производство на резници: подигање и негува-
ње на матичниците, време и начин за земање рез-
ници, обележување, трапење, пакување и транспорт 
на резници. 

Начини на калемење: со спојување, со оку ли-
пање, и на процеп; техника на калемењето и негу-
вање на калемите. 

Калемење на лоза во лозје: на зрело, на зелено, 
на зелено зрело и со окулирање; техника на ова 
калемење и негување на калемите. 

Производство на лозни калеми: 
— време и подготовка на резниците и питом-

ките за калемење; 
— калемарница и стратификала, стратифику-

вање и негување на калемите во стратификалата; 
вадење и класирање на калемите; 

— ггрпориште: избор и подготовка на почвата; 
— прпорење, одгледување на калемите во прпо-

(риштето; 
— вадење и класирање, обележување, чување 

и негување, трапење на прпорците. 
Подигање лозја: услови за подигање лозја: кли-

ма и почва; подигање плантажи*! лозја — предно-
сти; избор на почва и положба, избор на посадочен 
материјал со оглед на подлогата и сортата. 

Подготовка на почвата за садење: расчистување, 
рилање — риго дуваше и рамнење. 

Начини за одгледување на виновата лоза: шпа-
лире™ и со притка. 

Садење лозја: време за садење, растојание при 
садењето, подготовка на резниците, прпорци и ка-
леми за садење, техника на садењето. 

Подигање — садење лозја на специјални терени 
— жив песок, еродирани терени и друго. 

Одгледување на лозјата: 
Поставување потпори: колци, столбови и друг 

материјал за потпора; потпори за шпалири и за 
одгледување со притка. 

Работи во лозјето до првиот род: I, II и III го-
дина. 

Кроење на виновата лоза: важност на кроењето, 
видови ластари на пењушката, должина на кроење-
то и време на кроењето — од што зависи. 

Поважни начини за кроење: 
— кроење на кракови (жупски начин), 
— кроење во глава (краински начин), 
— Гиов начин на кроење, 
— хоризонтални кордуници. 
Зелено кроење: лачење, скратување на ласта-

рите, земање врв на родните ластари, потцртување 
на ластарите, отстранување и чепење на филизите. 

Врзување на лозите и материјал за врзување. 
Обработка на лозјата: загрнување, длабоко зим-

ско копање, одгрнување, пролетно копање, пра-
шење; рачна, запрежна и моторна обработка. 

Ѓубрење на ло зј ата: време за ѓубрење, видови 
и количество на губењата, техника на ѓубрењето. 

Примена на механизација во лозарството. 
Селекција на виновата лоза: 
Масовна позитивна и масовна негативна се-

лекција. 
Верба на грозјето: време и организација на бер-

бата; сортирање и пакување на десертното грозје. 
Поважни болести и штетници на виновата 

лоза: 
а) болести: пламница, оидиум, трулење на гроз-

јето, трулење на коренот. 
б) штетници: филоксера, гроздови молци, цига-

(рач, ножичар, оси. 
Познавање на овие болести и штетници, пре-

паратите и апаратурите за спречување, начи-
ните за приготвување на препаратите и техниката 
на прскањето. 

С п е ц и ј а л е н д е л 
Поважни стопанско-технолошки својства на 

главните сорти: за црни вина, за бели вина, де-
сертни сорти и родни хибриди. 

Својства на сортите: физиолошки и економски. 
Распознавање на сортите. 

Преработка на грозјето ' 
Значење на винарство™ и неговата состојба кај 

нас. 
Состав на грозјето: механички состав на гроз-

јето, хемиски состав на грозјето и ширата, влија-
ние на одделните состојци на квалитетот на виното. 

Визби за преработка: видови визби, одделенија 
во визбите, услови за подигање визби. 

Вински садови: бочви, буриња, ведра (шафоли), 
и др.; материјал за изработка на садови, форма и 
големина на садовите. 

Подготовка и чистење на визбите и садовите: 
миење, запарување, сулфорисување, дезинфекција 
и друго; овинување на новите вински садови, изо-
лација на садовите. 

Манипулација со шира и комина: прием на 
грозјето, гмечење, одвојување на гроздинките, це-
дење на комината, таложење, проправка на ши-
рата. \ 

Работа со широмери. 
Вриење на ширата: причини за вриењето, усло-

ви за вриење, контрола на вриењето. 
Употреба на селекциониран вински квасец. 
Производство на бели и црни вина. 
Производство во нормални услови. 
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Постанка при производство на вина од болно 
грозје. 

Поправка и негување на виното: дополнително 
вриење, поправка на киселината и бојата, дода-
вање и одземање танин, купажирање Сметање) на 
виното, дополнување на садовите, ©топување од та-
логом преточување, бистрење, филтрирање, сулфо-
рису вање, точење и транспорт на виното. 

Хемиски состав на виното. Букет на виното. 
Поважни болести и мани на виното и нивното 

лекување: киселост, тегливост, прелом, садовноет, 
мовност, горчливост и други миризби. 

Преработка на споредните производи: 
Правење вински дестилат (винак) и комовице 
Законски прописи за производство и промет на 

ВИНОТО'. 

Б. Сточарство 
1. Општо сточарство 

Основи од зоологијата 
Анатомија и физилогија на животните: клет-

ка, ткиво, органи и прибори, нивната улога и ра-
бота. 

Групирање и поделба на животинскиот свет. 
I. Без'рбетници: основна карактеристика, поз-

навање на најважните штетни и полезни без'рбет-
ници и нивната поделба со посебен осврт на гру-
пата штетни и полезни инсекти (пчела, свилена 
буба, штетни инсекти за земјоделството). 

II. 'Рбетници: поделба на 'рбетниците со особен 
осврт на групирањето на домашните животни. 

Риби: општа карактеристика и значење, состав 
на телото и размножување, видови риби со посебен 
осврт на нивната распространетост во слатките 
води. 

Птици: состав на телото и размножување; по-
делба на птиците и нивното групирање со оглед на 
одгледувањето. 

Цицани: скелет, кожа и месо (мускули), органи 
за варење, за дишење и за лачење; крвоток и нер-
вен систем; полови органи, оплодување и ембрио-
нален развиток; млечни и други поважни жлезди и 
нивната улога во телото на животните. 

Поделба на цицаните: глодари (див и питом 
зајак), папкари: непреживари (свиња) и преживар^ 
(говедо, овца и коза), и копитари (коњ, магаре и 
муле). 

Основи на општото сточарство 
Сточарството во народното стопанство и него-

вото значење за исхраната на луѓето, прехранбената 
индустрија и трговијата. Состојба и перспектива на 
сточарството во односниот реон, народната репуб-
лика и во Југославија. 

Потекло на домашните животни, припитому-
вање и одомаќување. Постанок на видовите, расите 
и соевите домашни животни, фамилиите, запатите 
и единките. I 

Познавање составот на телото на животните и 
работата на одделните органи. Значење на развие-
ниот организам за поголемо производство и него-
вите главни физиолошки и морфолошки својства. 

Промени во телата на животните ([варијации), 
причини и форми. Фактори што влијаат за созда-
вање стопански својства кај домашните животни. 

Растење и развиток на домашните животни. 
Наследството и неговото значење во сточарство-

то. Видови наследство и неговите карактеристики. 
Поим за здобиени својства и нивното значење во 
практичното сточарство. 

Стерилност кај животните, нејзиното' уочување 
и спречување. 

Припл оду вање во иста раста, вкрстување и ме-
лезење; приплодување — спарување во сродство; 
освежување на крвта. 

Природно и вештачко оплодување и осемену-
вање. 

/Селекција и контрола на продуктивноста на по-
важните видови домашни животни, значење на ис-
тите во современото сточарство и нивното прак-
тично спроведување. Познавање на производствените 
особини — својства на добитокот; кондиција и кон-
ституција. 

Одредување староста на домашните животни. 

Исхрана на добитокот 
Значење и улога на исхраната. Состав на ор-

ганизмот на животните и растенијата« и нивниот 
заемен однос. Видови исхрана на домашните жи-
вотни (арска и пасишна), нивните предности и не-
достатоци. 

Хемиски состав на храната: белковини, јаглени 
хидрати, масти, минерални состојци и витамини. 
Улога на овие состојци за развојот на телото, про-
дуктивноста и здравјето на добитокот со особен 
осврт на улогата на белковините, јаг лепите хидра-
ти, минералните состојци и витамините. 

Видови добиточна храна. Поделба на групи и 
нивните карактеристики. Сварливост и хранливост 
на добиточните храни. Физиологија на исхраната. 

Значење на одделните групи храни во исхра-
ната на добиточните видови и групи. Оценување 
бонитетот на одделните храни. 

Зелен конвеер во исхраната на домашните жи-
вотни и неговото значење. Свежи храни во зимска-
та исхрана и нивното значење. 

Избор и употреба на добиточната храна за од-
делните добиточни видови и групи. Оброк за одр-
жување и производствен оброк храна. Балансира-
ње на оброците во исхраната. Составување оброци 
за одделните категории добиток. Барања во исхра-
ната на грлата од елитните добиточни запати. 

Приготвување на храната: начини за приготву-
вање, справи, машини и уреди за приготвување на 
храната, нивната употреба, одржување и чување. 

Економика на добиточната исхрана. 
Негување и заштита на добитокот (зоохигиена) 
Значење и улога на хигиената во сточарско^) 

производство. 
Сточни стан, услови на кои треба да одговараат. 
Видови стан, избирање место за подигање, ос-

новни димензии и материјал за изградба, распоред 
на одделенијата во одделните добиточни стан, по-
ставување врати, прозорци, подови и разни арски 
уреди. 

Одржување на сточните стан и помошни про-
стории, дворови и ѓубришта. Регулирање на воз-
духот, температурата, светлината и уредно одржу-
вање на разните уреди. 

Негување на добитокот. Потков на добитокот. 
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Хигиена на приготвувањето добиточна храна и 
нејзината распределба на добитокот. Чистота на лу-
ѓето, приборот и садовите за држање и распределба 
на добиточната храна. 

Молзење на добитокот: подготовка на добиток 
кот за молзење, садовите за молзење и молзачите; 
работа околу молзењето и постапка со млекото. 

Организација на молзењето во стаја и на отво-
рено поле: време и начин за молзење и предавање 
на млекото за натамошна употреба. 

Хигиена на сточниот прибор. 
Заштита и претпазување на добитокот во стан 

и на отворено поле, од разни временски непогоди, 
разни инсекти и паразити, болести на растењето и 
заразни болести. 

Превентивни мерки: дезинсекција, дезинфекци-
ја и дератизација, п ел дување на добитокот, издво-
јување на здравиот од болниот добиток и карантин. 

Нештетно отстранување на мршите. Дупки и 
гробја за умрен добиток: избор1 на местото, подигање 
и ракување. 

Укажување прва помош на разболениот доби-
ток при прекршување коски и нозе, задавување, 
набој, при породување и др. Ветеринарна помош. 

Рачна аптека: содржина на најпотребните ле-
кови, помошни средства, инструменти и прибор, 
снабдување и ракување — одржување на аптеката. 

2. Посебно сточарство 
а) Г о в е д а р с т в о 

Значење на говедарството и неговата улога за 
поголемо производство во земјоделските стопанства. 
Денешна состојба и изгледи за натамошен развој. 
Мерки за унапредување на домашното говедарство. 

Состав на телото кај говедото, неговото позна-
вање и оценување според стопанската цел на одгле^ 
дувањето. Оценување староста на говедата. 

Наши раси и соеви и правци на одгледување во 
нив. Избор на раса или сој за одгледување. 

Избор на грла за одгледување: физиолошки и 
морфолошки својства на грлото; избор на машки 
и женски грла за приплод според производствените 
својства. 

Методи за одгледување во говедарството. 
Организација на запатувањето кај говедата. Ра-

бота во говедарството кај елитните запати. 
Време за оплодување: полова зрелост, полов 

жар, времетраење и распознавање; начини и тех-
ника за спарување — оплодување на кравите. Бре-
меност. Породување. Пометнување. 

Јаловост и мерки за спречување. 
План на припуст и значење на неговото вове-

дување. Вештачко осеменување, значење и при-
мена. 

Држање Михови за приплод и работа. Скроту-
вање на ќ/дливи викови. 

Арск^ VI пасишно одгледување на говедата; др-
жање говеда во отворени стан. 

Виме и молзење. Постапка со млекото по мол-
зењето. Евиденција на молзењето и контрола на 
млечно ста. 

Обележување на говедата, средства и начини 
за обележување. 

Земање мерка и контрола на продуктивноста. 
Селекцијата и нејзиното значење во говедарството. 

Водење матични книги и установи што- се занима-
ваа« со селекција на говедата. 

Изложби и н ивното значење. Подготовка на го-
ведата за изложби и смотри. 

Избор и значење на одделните храни за исхра-
на на ^водата од одредени категории. 

Зелен конвеер во исхраната на говедата со по-
себен осврт на исхраната на кравите за молзење и 
одгледувањето на младиот добиток. 

Исхрана во стаја и на пасишта. Минување во 
исхраната на говедата од сува на зелена храна и 
обратно. 

Составување оброци за одделните категории го-
веда, поделба на оброците и редослед на хранењето. 

Балансирање на оброците кај говедата со разни 
услови. 

Исхрана на телињата: на природен начин и со 
напојување, со посебен осврт на надворешното од-
гледување на телињата. 

Исхрана на јунчињата за приплод. 
Правилно ползување на пасиштата и организа-

ција на пасењето. 
Економика на исхраната кај говедата. 
Исхрана на студиите и отелените крави; ис-

храна на кравите га молзење. 
Исхрана на приплодните бикови. 
Гоење на говедата од разни категории: под-

готовка и техника на гоењето, испорака и транспорт 
на згоените грла. 

Организација на работата на работното место 
на работниците и економика во говедарството, со 
особен осврт на исхраната на говедата. 

Стан и прибор за говеда и нивното хигиенско 
одржување. 

Редовно негување на говедата во стан и на от-
ворено поле. 

Прва помош на сточарите кај подувување, скр-
шување рогови, ранување, набој, нагаз и ел. 

Помош при породување и испаѓање на матката. 
Грижа за отелените крави и теленца: сушење, 

покривање, измивање, грижа за напочната врвка и 
слично. Обележување на телињата. 

Заштита на говедата од разни инсекти и пара-
зити со познавање на најважните причинители на 
овие болести. 

Превентивни мерки за заштита на говедата од 
најчестите заразни болести и нивното запознавање. 

Чување и одржување на арското ѓубре и осо-
ката. 

б) К о њ а р с т в о 
Денешна состојба на коњарството. Наши до-

машни коњски раси и нивната распространетост. 
Поделба на коњите на групи. Улога на државата 
во одгледувањето па домашни коњи. 

Екстериер на коњите. Мани и недостатоци. Бои 
и ознаки. Оценување на коњите. Оценување ста-
роста на коњите. 

Организација на запатувањето кај коњите. Од-
гледни методи во одгледувањето на коњите. Држа-
ње елитни коњи и мерки за нивното одгледување. 

План за припусти и начела за тоа. 
Размножување на коњите: избор на грлата за 

приплод, полова зрелост и полов жар, времетраење 
и оплодување. Бременост. Ждробење. Пометнување. 
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Приучување на коњите за јавање, претање и во-
зење. 

Држање и дресура на коњите за натпревари. 
Подготовка на коњите за изложби и прегледи. 

Јавани и запрежен прибор. Стајеки прибор. 
Матични книги во коњарството, нивното зна-

чење и водење. 
Обележување на коњите. Мерење и опис на ко-

њите, средства и начини. 
Исхрана на коњите од разни категории: според 

староста, местото на одгледувањето и времето. Из-
бор и приготвување на храната, состав на оброците, 
редослед на хранењето со посебен осврт на исхра-
ната на елитните грла. Подготовка на специјални 
храни за коњите со разни услови (нежни, болни, 
спортски грла ити.). 

Премин во исхраната на коњите од сува на зе-
лена трева и пасење и обратно. Правилно ползу-
вање на попустите и пасиштата. 

Економика во исхраната на коњите. 
Оган и прибор за коњи, нивното уредно и хи-

гиенско одржување. 
Уредно и хигиенско одгледување на коњите. 

Нотков на коњите 
Заштита на коњите во коњушница, на отворе-

но поле и на работа. 
Превентивни мерки за заштита на коњите од 

болести на растењето, од паразити и заразни бо-
лести — познавање на најчестите заболувања и нив-
ните причини. 

Прва помош при ранување, кај колика, на газ, 
набој и ждребење. 

Организација на работата на работното место на 
работниците во коњарството. 

Чување и одржување на арското ѓубре и о с -
ката. 

в) С в и њ а р с т в о > 
Денешна состојба на свињарството и изгледи 

за натамошен развој. Мерки за унапредување на до-
машното свињарство. 

Состав на телото на свињата, неговите својства, 
познавање и оценување. 

Наши домашни раси и соеви свињи и нивната 
поделба според стопанските својства. Познавање на 
најважните странски раси свињи, нивната вред-
ност и улога за поправка на домашните соеви. Из-
бор на раса и сој за одгледување. 

Одгледување на свињите: избор на приплодни 
грла според расните и производствените својства; 
одгледување во чиста раса и вкрстување. 

Размножување на свињите: полова зрелост, по-
лов жар, времетраење и распознавање. Оплодување 
на материци. Спраеност. Прасење. Пометнување. 

Припуст на материци по турнуси и одгледување 
на прасињата. Селекција на младите грла за при-
плод и за гоење, нивното издвојување, обележување 
и натамошно ползување. 

Селекциа на свињите и матично книговодство; 
средства и начин за спроведување. Контрола на 
прирасгот и продуктивноста кај свињите. Држање 
на елитни запати од свињи. 

Одгледување на млади грла за експрес и бекон 
—| гоење: значење на оваа работа, подготовка и на-
чин на изведување. 

Исхрана на свињите според категоријата и цел-
та на одгледувањето. 

Влијание на храната за спречување на боле-
стите на растењето. 

Држање и исхрана на свињите на пасење и ви-
дови пасишта. Правилно ползување на зелената 
храна. 

Избор и приготвување на храната за свињи. 
Составување оброци и редослед за давање храна. 
Правилно ползување на храната според намената. 
Посебен осврт на исхраната на елитните свињи. 

Меснато и масно гоење на свињите. Избор и 
приготвување на храната за гоење на Свињите. 

Приготвување на згоените свињи за клање, про-
дажба и испорака. 

Организација на работата на работниците на 
работното место и економика на држањето и исхра-
ната на свињите. 

Подигање на свињарници: избор на местото, 
одредување големината на свињарникот, распоред 
на одделенијата, димензии; и конструкција. Испусти 
и бањи. Прибор и уреди. 

Хигиена на свињарниците, попустите, бањите и 
ѓубриштата. 

Хигиена на садовите'за исхрана и за пеење на 
свињите. 

Мерки за одржување на свињите во добра 
здравствена состојба: чистота на телото, издвојува-
ње на здравите од болните грла, карантин. Упо-
треба на антибиотици и нивното запознавање. Пре-
венЈгива и! заштита од болести. 

Познавање на најважните болести на растење-
то и мерки за нивното спречување. 

Познавање на најважните паразитски болести 
и мерки за нивното отстранување. 

Познавање на најважните заразни болести и 
нивното спречување. 

Прва помош при прасенце, прифаќање на пра-
сињата, и други случаи каде може да се пружи 
помош до интервенцијата на ветеринарот. 

Чување и одржување на арското ѓубре. 

г) О в ч а р с т в о 
Значење на овчарството за производство на 

волна, месо, кожа и крзно. Сегашна состојба и на-
тамошен развој на овчарството кај нас. Мерки за 
неговото унапредување. 

Состав на телото кај овците, неговото запозна-
вање и оценување. Оценување староста кај овците. 

Поважни домашни раси и соеви овци, нивните 
својства и поделба на групи. 

Поважни странски раси овци што се увозуваат 
заради облагородување на домашните овци, нив-
ните главни својства и цел што се постига. 

Држање на елетни запати од овци. 
Познавање на руното и волната од овците. Ка-

тегории на волната од нашите овци, нивната упо-
требливост за индустријата и домашната прерабтка, 
Стрижење и техника на стрижење^, класирање на 
руната, чување и испорака. 

Составување на стада овци според времето на 
староста и целта на одгледувањето. Правци на од-
гледувањето: во чиста раса и вкрстување. 

Стасување на овците за расплодување: полова 
зрелост, полов жар и времетраење. 
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Вештачко осеменување на овците, неговото зна-
чење и примена: мершшзација, хемширизација и 
производство на каракул крзна. 

Размножување на овците: избор на приплодни 
грла со одредени својства, природно спарување и 
вештачко осеменување., Бременост. Ја гаење. Од-
гледување на јагнињата. 

Млечност на овците. Молзење. Контрола на про-
изводноста кај овците: млеко, прираст на јагниња и 
волна. 

Селекција на овците. Оценување на приплодни-
те грла, мерење, обележување и заведување во ма-
тичните книги. Матични книги, значење и водење. 

Посебен осврт на организацијата на работата 
при држање на елитни запати од овци. 

Начини за чување на овците. Подготовка на 
стадото за излегување на пасење и ракување со ста-
дото за време на палењето. Подготовка на стадото 
за чување во зимскиот период. 

Организација на ползувањето на пасиштата. 
Организација на работата на работното место 

на работниците во овчарство?©. 
Исхрана на овците: значење на добрите па-

сишта и на исхраната воопшто. 
Видови храна за овци во летниот и зимскиот 

период. 
Избор и приготвување на храната, составување 

оброци и редослед на исхраната. Давање сол и пое-
нче на овците. 

Исхрана на јагнињата до одлачувањето. Ис-
храна на шилежињаха. 

Исхрана на овците и соновите во време на под-
готовката за мркање и за време на мркањето. 

Исхрана на е јагли, ојагнети и молзни овци. 
Исхрана на овци од елитни запати. 
Гоење на јагниња и одрастати грла во стаја и 

на пасиште. Подготовка на грлата за гоење, гоење 
и подготовка за испорака. 

Организација на работата на работното место 
на работникот и економика на овчарството, со по-
себен осврт на исхраната на овците. 

Стан и прибор за овци. Основни поими за поди-
гање на стаите. Уредно одржување на стаите и 
негување на овците. 

Здравствена и друга заштита на овците во стан 
и на пасишта. 

Хигиена на приготвувањето, давањето храна и 
поенчето. 

Познавање на главните паразитни болести кај 
овците и мерки за нивното спречување: метил, вла-
сец, пантличара, шуга, крлежи и друго. 

Познавање на главните заразни болести и мер-
ки за нивното спречување: овчи сипаници, пришт, 
пироплазмоза, лигавица и шап. 

Прва помош кај јагнење, прифаќање на јагни-
њата и нивното обележување. 

Прва помош кај подувување, повреда на пап-
ците и прекршување на нозете, против инсекти 
и слично. 

Хигиенско држање на овчарски кучиња — де-
хел ментизаци ј а. 

Чување и одржување на арското ѓубре. 

дј Ж и в и н а р с т в о 
Состојба и развој на живинарството кај нас. 

Современи начини за одгледување на живината. 

Најважни групи домашни и странски раси и 
соеви живина: 

а) кокошки: легхорн, јаребичесга италијанка 
и минорка (за јајца); родајланд, плимут, орпинтон 
и штаерка (комбинирани својства) и кошиншин и 
брама; домашни соеви кокошки; 

б) Мисирли: бронѕеста и бела американска и 
домашна мисирка; 

в) Шатки: пекиншка, орпинтон, какикамбел и 
наша домашна татка; 

г) гуски: емденка, тул уска, новпазарска и ду-
навска гуска; 

д) бисерка — мерка. 
Размножување на живината: одбирање на маш-

ки и женски грла за приплод — за носење јајца, 
контрола на носењето, собирање, обележување и 
чување на јајцата за насад. 

Контролни гнезда; видови, изработка и потреба. 
Принцип за конструкција на инкубатори. Ви-

дови инкубатори и нивната големина. 
Наса дување и излегување: 
Избор на јајцата за наса дување во инкубатор, 

регулирање на инкубаторот и ставање на јајцата. 
Изведување, негување и чување на пилињата 

со квочки, мисирки и вештачки квочки. 
Исхрана на пилињата од изведувањето до упо-

требата. 
Селекција на младите грла, начела на селекци-

јата и обележување на пилињата и ©дораснатите 
грла. 

Одвој ување на грлата за приплод, употреба или 
продажба или за гоење. Копунирање, средства и 
начин. 

Исхрана на живината: избор и приготвување на 
храната, составување оброци според категоријата 
и целта на одгледувањето и редослед на хранење-
то. Улога на зелената храна и храната од животин-
ско и минерално потекло. 

Исхрана на младата живина одредена за при-
плод. Подготвување на младата живина за гоење 
или за продажба. 

Исхрана на квочките и носилките за време на 
носењето, пред носењето и по носењето. 

Гоење на живината и начин на гоењето. Под-
готовка на згоената живина за испорака и тран-
спорт. 

Економика во исхраната на живината. 
Особености кај одгледувањето на кокошки, ми-

сирка шатки и гр у ски 
Добивање перја од жива и заклана живина; чу-

вање, употреба и продажба на пер јата. 
Продажба на јајца и живина. Трговија со жи-

вински производи. 
Конзервирање на јајцата за потрошувачка или 

за продажба. 
Живинарник ци: видеви живинарник, избор на 

место за подигање живинарници и нивното вна-
трешно уредување. Испусти за живина. 

Хигиена на живинарниците, на садовите за хра-
нење и гоење и на другиот прибор. 

Познавање на најчестите болести кај живината, 
мерки за претпазување и средства за нивното спре-
чување. 

Заштита на живината од разни грабливици и 
други непријатели. 
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Организација на работата на работникот на ра-
ботно место во живикарството. 

Чување и одржување на ѓубрето од живина. 

ѓ) П ч е л а р с т в о 
Значење на пчеларството во напредното земјо-

делство. Пчеларството како стопанско економски 
фактор. Улога на пчелите за зголемување на про-
изводите од културните растенија преку опрашу-
вање. 

Раси пчели и нивните својства. 
Анатомија и физиологија на пчелите: состав на 

телото (глава, труп и органи и нивната улога). 
Видови пчели во кошниците, нивната улога и 

работа: матици, тратови и работни пчели. 
Оплодување на мати циге, евиденција за мати-

ците и за роењето — размножувањето на пчелите. 
Вештачко изведување матици во нуклеуса, под-

готовка за изведување, негување и изведување; 
употреба, подготовка и пакување на младите мати-
ци, транспорт за продажба и друго. 

Лачна матица, нејзиното распознавање и спре-
чување. 

БезмаТак. Замена на матици. 
Избор на заедница за вештачко роење и по-

стапка околу вештачкото роење: сместување на ро-
јот, негување и исхрана. 

Улога на цветниот прав во исхраната, легла, 
начин на собирање и подготовка за исхрана на пче-
лите. 

Нектар и неговата улога за правење мед. 
Видови пчеларење: на восок, за мед и за произ-

водство на нови роеви. 
Изработка на вештачко саќе, неговата примена 

и значена во современото пчеларство. 
Пролетни и летни работи во пчеларник^*. 
Есенски работи во пчеларник от. 
Познавање на поважните болести и штетници 

кај пчелите. Познавање и примена на средствата 
за спречување на болести и штетници кај пчелите. 

Пасишта за пчели и видови пасишта, познава-
ње и ползување на пасиштата. 

Организација на пчеларниког: видови пчелар-
н и к , избор на место и положба за пчеларник, рас-
поред на кошници те — заедниците во пчеларникот. 

Организација на работата и ракување со пче-
ларникот. Подвижно пчеларење и познавање на 
главните реони, за пасишта на пчелите во нашата 
земја. 

е) С в и л а р с т в о 
Сегашната состојба на свиларството и можно-

сти за натамошно' унапредување и за проширување 
на нови реони. 

Познавање на циклусите во развојот на сви-
лената буба во сите стадиуми. 

Одгледување на свилената буба. 
Значење на температурата, воздухот, светли-

ната и влагата при одгледувањето на свилената 
буба. 

Добивање на јајца од свилена буба преку соп-
ствено одгледување или со набавка; избор и одржу-
вање на кожурците за. изведување пеперуди; про-
изводство, чување и пренос на јајцата; набавка на 
јајца од свиларските претпријатија 

Одредување на простории и прибор за одгле-
дување. \ 

Масовно излегување на јајцата од свилена бу-
ба: начин време, темиературни и други услови (кај 
свиларските установи). 

Раководење и контрола на развојот на свиле-
ната буба од излегувањето на јајцата до завива-
њето Окожурењето). 

Борба против болестите на свилените буби: нив-
ното спречување и лекување; организирање на по-
широки дезинфекции, особено! при појава на епи-
демичен заболувања. 

Познавање на дејството на најчестите инсек-
тициди со кои може да се третира лисјето на црни-
цата. 

Црничковецот и другите штетници на лисјето од 
црниците, нивното познавање и начин за борба про-
тив нив. 

Подготовка и транспорт на кожурците од сви-
лена буба. 

Основно познавање на технолошкиот процес 
при изработката на конец од свила. 

ж) Р и б а р с т в о — с л а т к о в о д н о 
р и б а р с т в о 

Сегашна состојба на слаткоеодното рибарство 
и мерки за неговото натамошно унапредување: по-
рибување, унапредување на риболовната техника, 
проширување на рибарските капацитети и друго. 

Производствени својства на најважните слатко-
водни видови риба, полезни животни во водата и 
други споредни продукти. 

Основно познавање на принципите за селекција 
и маркирање на рибите. 

Познавање на најважните хемиски и физички 
својства на водата, штетност на отпадните води, 
влијанија на хидрометеоролошките фактори во ри-
барството. 

Одгледување на рибите: 
Основни принципи за изградба на рибници, по-

лурибници и мрестилиште; одредување на локаци-
јата; ти.*бор на видот на објектите, нивното тех-
ничко одржување, познавање на хидротехничките 
уреди и ракување со нив. 

Организирање и ракување со вештачкото мре-
стење на рибите: подготвителни мерки, одбирање 
и чување на матичната риба; контрола на мресте-
њето на шараните, изведување на оплодувањето 
по вештачки пат, контрола на излегувањето; спро-
ведување мерки за негување и контрола во пастрм-
ските мрестилишта; пакување и транспорт на опло-
дената икра; лов и транспорт на младите рипчиња. 

Познавање на сиот технолошки процес кај риб-
ничкото и полурибничкото производство и на опло-
дувањето на икрата, како и на одгледувањето на 
младите рипчиња во мрестилиштата. 

Дозирање и контрола при исхраната на рибите 
со дополнителна храна: подготовка на храната, од-
редување на хранилиштата во шаранските рибни-
ци; приготвување на храната и хранење во пастрм-
ските рибогоилкшта и мрестилиште. 

Организација на работата во рибничките об-
јекти. 

Заштитни мерки: 
— организирање и спроведување борба против 

рибните болести и штетници: познавање на поваж-
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ните болести и штетници, спроведување на прев се-
тивните мерки, лекување и уништување на рибните 
штетници; 

— вршење дезинфекција на рибничките објек-
ти, рибарскиот алат, приборот и рибата, време и 
начин за овие работи. 

Организација на риболовот: подготовка на ала-
тот и шговилата, избор на време и место за лов, 
распоред на луѓето и операции на ловот. 

Организирање на транспортот на рибата, посеб-
но за секое транспортно средство, а особено за хи-
дробионите и вагоните за транспорт на жива риба. 
Познавање на санитарните и другите прописи за 
транспорт на рибата. 

Пласман на рибата во пресна и преработена сос-
тојба: дотур до пазарите, видови рибарски продав-
ници и нивното уредување; магацинирање на ри-
бата и запазување на нејзината употребна вредност 
по одделните видови. 

Порибување на риболовните води: избор на ви-
дот риба и одредување на количеството за наса,ду-
вање, манипулација со рибата, утврдување на место-
то и времето' за порибување. 

Водење на евиденцијата во рибарството. 
Механизација во рибарството1: разни пумпи, 

мотори, моторни кос ачки, прибери за електричен 
риболов и друго. 

Ползување на разладни уреди и мраз во рибо-
ловното стопанство, нивните видови и употреба, под-
готовка и ползување на мразот и друго. 

Преработка на рибата и споредните продукти: 
изработка на рибени конзерви, кавијар, марина, ри-
бено масло, рибено брашно, седефни производи и 
друго. 

Примена на законските прописи од областа на 
риб арств ото. 

з) М л е к а р с т в о 
1. Основи од млекарската микробиологија. 
Улога и значење на микроорганизми^ во при-

родата и посебно' во млекарство^. Видови и состав 
на микроорганизмите. Бактерии, габички и вируси. 
Исхрана и дишење на габичките. Влијание на над-
ворешните фактори над развојот на бактериите и 
габичките. 

Видови микроорганизми во млекото и млечни-
те производи. 

Микроорганизми во млекото и нивната дејност; 
млечни бактерии и нивните најважни видови. 

Мани на млекото од микробиолошко потекло; 
патогени клици и пренесување на заразни болести 
со млекото. 

Микроорганизми во киселите млечни напитоци: 
најважни видови микрофлора во јогуртом во кисе-
лото млеко и во другите млечни производи. 

Микрофлора, во кајмакот и маслото: нивното 
значење и улога, чисти култури и нивната упо-
треба. 

Расипување на маслото и кајмакот и причини 
за тоа. 

Микрофлора во кајмакот. 
Микрофлора во сладоледом 
Микроорганизми и нивната улога во правењето 

и зреењето на свирењата: потекло во еирењата и 
нивното влијание; влијание на технолошките опе-

рации на микрофлората кај меките и тврдите си-
рена. 

2. Основи од млекарската хемија. 
Општи хемиски поими за јаг лековите соеди-

ненија, мастите, белковините — образување, осно-
вен состав, промени и распространетост во приро-
дата. 

За млекото како биолошка течност: што е мле-
кото, како- и со помош на што се добива (органи за 
лачење млеко и работа на млечните жлезди). 

Состав и својства на млекото: 
Хемиски состав на млекото: млечна маст, млеч-

ни белковини, минерални соли, фарменти и вита-
мини во кравјето и овчото млеко. Улога и значење, 
распознавање и докажување, основни својства и 
состав. 

Киселост на млекото и степен на кисел оста. 
Значење и докажување. 
Состав и својства на колострумот — згрушу-

ва чката. 
Физички својства на млекото: накусо за ко-

лоидите и 'својствата на колоидните течности, коа-
гул аци јата и нејзините својства. Емулзија на млеч-
ната маст, колоидна состојба на белковините, виско-
зитет, површински појави ЕО млекото, создавање 
пена во млекото, органолептични својства на мл са-
кото и друго. 

Специфична тежина на млекото: значење и до-
кажување. 

Однесување на млекото кон металите и на ме-
талите кон млекото. 

3. Употреба, и преработка на млекото 
а) конуумно млеко: добивање,- чување до упо-

требата или продажбата; подготвување на млекото 
за продажба или исхрана, транспорт, снабдување на 
млекарниците и претпријатијата за. продажба на 
конзумио млеко. Видови и начини на продажбата. 
Организација на работата во млекарници^ и на ра-
ботните места во млекарство™. 

б) преработка на млекото: 
млечни напитоци и конзерви: слатки напитоци 

и јадења; кисели напитоци и јадења, сладолед и 
млечни конзерви (прав и кондензирано млеко). 

Видови и форми на овие производи, нивните 
својства, изработка, чување, продажба и употреба. 

Масларство: важност на маслото и неговото 
економско значење; добивање на кајмакот, постап-
ка со него, употреба за изработка на масло — тех-
нолошки процес за добивање на маслото; видови 
масло, чување до употребата и продажбата. Мани 
на маслото. 

Сирарство: важност на едрењата и нивното еко-
номско значење; општ технолошки процес за из-
работка на сирења: подготовка на млекото за пот-
сирување и основни технолошки процеси. Сирил а, 
нивното добивање, чување и употреба. 

Најважни видови сирења: тврди, меки и то-
пени сирења — нивните особености и распознава-
ња (типови: кашкавал, ементалско сирење, бели 
сирења, топ ени сирења). 

Изработка на казеин: 
4. Млекарски .прибор, машини и уреди. 
Значење и улога на прибором машините и уре-

дите во млекарското производство и во преработи 
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ката; нивното групирање, — поделба според видот 
на работата и употребата. 

Прибери и машини за молзење млеко, за це-
дење, за разладување, за мерење и транспорт на 
млеко, машини за полнење и затворање шишиња: 
машини за миење млекарски садови и шишиња за 
млеко. 

Основни знаења за уредите за разладување и 
проветрување. 

Машини за пасгеризирање и стерилизиран^ на 
млекото, нивното познавање и ракување со нив. 

Апарати и машини за производство на масло — 
сепаратори, зре јачи, апарати за правење маја, бу-
тими, преси и машини за калапење на масло го — 
познавање и ракување. 

Прибор, уреди и машини за производство на 
сирења: котли, прибор за обработка на гру денот, 
преси, уреди за солење и парафинирања, мази, сте-
лажи, уреди за топење на сирење и друго — поз-
навање и ракување со нив. 

Машини и уреди за производство на сладолед. 
Основни знаења за уредите и машините за про-

изводство на млеко во прав и кондензирано млеко. 
Основни знаења за машините и уредите за про-

изводство на топлина и студ: парни котлови, ком-
пресори и фрижидери. 

Погонска енергија за млекарските машини и 
уреди: термична и електрична. 

Горива и масла за машините и уредите. 
Забелешка: 

Работниците сточари во говедарството, коњар-
с тв ото, свињарството и овчарството треба да имаат 
знаења и од програмата за „Растително™ производ-
ство", под „Ливади и пасишта". 

Хигиенско-техничка заштита при работата 
1. Општи мерки за заштита 

Обврски на висококвалификованиот персонал 
во однос на економските згради, земјоделските ма-
шини, орудијата и справите и кон сите други за-
штитни мерки. Потоа, грижење за употреба на лич-
ни заштитни средства и справи од страна на лица-
та што работат, како и за нивното придржување на 
сите прописи за заштита при работата. 

Обврски кај набавка на нови машини, машин-
ски уреди, моторни возила и ел. 

Обврски на висококвалификуваниот работник 
кон запослените работници во однос на опасностите 
што ги застрашуваат при работата, како и за нив-
ното распоредување според телесните и здравстве-
ните способности. 

Забрана за земање работници на оние работи на 
кои нивните здравствени недостатоци и болести мо-
жат да претставуваат опасност, како и за самите нив, 
така и за нивната околина. 

Заштита против удар од електрична струја; за-
штита од случаен допир; заштита од гибнат напон 
и пружање прва помош на повреден од електрична 
енергија. 

Основни карактеристики на хигиенско-технич-
ката заштита на работниците при работата во зе-
мјоделското производство. 

Техничка заштита: значење на- техничката за-
штита на работниците при работата. Должности на 
работниците за спречување на повредите, профе-
сионалните и другите болести во врска со работата 
во однос на пропишаната организација на работата, 
здравствената состојба, алкохолот, обезбедувањето 
од невреме и гром, од алат што има шилци, остри-
ци или сечиво. Заштитни мерки при вадење песок: 
и копање бунари. 

Хигиенска заштита. Општ поим за хигиенската 
заштита. Нај основна хигиенска заштита. Лични 
заштитни средства — заштитна облека, заштитни 
обувки и други заштитни средства за заштита на 
главата, рацете и другите делови на телото на сите 
работници што работат во земјоделството. 

Пружање прва помош. Торбички — орманчиња 
за укажување прва помош и санитетски материјал 
во нив. Носила за случај на несреќа. Возила за пре-
воз на повредени лица. 

Вода за пиење. Законски прописи во поглед на 
снабдувањето на земјоделските работници со вода 
за пиење. Квалитет на водата. Место каде можат да 
се копаат бунари за вода за пиење. Изолација на 
бунарите од загадување. Садови за снабдување со 
вода за пиење. 

Мијалници: уреди за секојдневно миење. Нив-
ното сместување лете и зиме. Број на славините — 
отворите во однос на бројот на работниците. Висина 
на која се поставуваат славините, односно отворите 
за миење. Уреди за миење на нозете. 

Бањи: импровизирани тушеви и бањи. Број на 
тушевите во однос на. бројот на работниците. Одда-
леченост на бањите од економските и станбените 
згради. Снабдување на тушевите со вода. Загреју-
вање на водата. Претпростор за свлекување и ин-
вентар. 

Нужници: санитарни услови — оддалеченост 
од станбените и економските згради за копање дуп-
ки за нужници, латрини, како и за подигање нуж-
ници, за нивната големина, односно за бројот на 
отворите во поглед на бројот на лицата. 

Ѓубрето и неговото собирање. Големина на ко-
фите — сандаците за собирање на ѓубрето и мате-
ријал за нивната изработка. Оддалеченост од стан-
бените и економските згради за поставување сан-
даци или дупки за собирање на ѓубрето. 

2. Група растително производство 
Поледелство (тракторист), овоштарство, лозар-

ство, градинарство (баштованство — цвеќарство) 
Средства за заштита на растенијата: инсекти-

циди, продентициди, фунгициди и хербициди. Ра-
стурање на фитофармацеутските производи. Па-
тишта за внесување на отровот. Штетното дејство 
на хемиските средства на организмот. Општи мер-
ки за заштита. Заштита при работата со вештачки 
ѓубриња. Заштитни мерки при работата со други 
хемиски средства. 

Заштитни мерки: во просториите за одгледување 
на растенијата под стакло, во сушилниците; при 
транспорт на земјоделски машини и орудија, за-
прежни машини и гарнитури за вршење; при ра-
бота со селектори, сеалки, дрлачки, дискови, се-
чалки и мелници — чеканари и крупари. 

Заштитни мерки при: наводнување на зеленчу-
кот и другите посеви со вадење во бразди, при веш-
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тачки дожд и полевање со гумено црево. Заштит-
ни мерки при рачно косење, денење сено и слама, 
жито и слично. Заштита при машинско орање, сее-
ње и д рл ање. 

Положба на телото при скубење расад, плевел 
ње, пикирање и сортирање на плодовите и снабду-
вање на работниците со лични заштитни средства 
при свие работи. Заштитни мерки при расчистува-
ње и сечење стебла, против пожар при вршидба. 
Заштита од вршалка и „добоши на дреш". Заштита 
на помошниците и фрлачите на скопје (хранители), 
сламарите и плеварите. 

Заштита при кроеле на лозје и собирање на 
плодови — лични заштитни средства. Скали. Ам-
балажа. Должина за носење на плодовите, мерки 
за отстранување на плуски од рацете при кроење 
во лозарството, овоштарството и градинарство^. 

Овластување за ракување со трактор. Седиште 
на тракторот. Палење и возење на тракторот. Снаб-
дување на тракторот со гориво и масло. Палење на 
тракторот со рачка за палење на моторот, огледало, 
браник и осветление на тракторот. Заштита на трак-
тористот од вдишување јагленмоноксид. Позволена 
брзината на тракторите на свиј оци и меѓусебно ра-
стојание кога одат во колона еден по друг. Кочење 
на тракторот. Заштитна облека, обувки и други 
лични заштитни средства на трактористот. 

3. Група сточарство 
Говедарство, коњарство, свињарство, овчарство 
Санитарни услови за економските згради. От-

странување на промајата во шталите. Заштита на 
подсетите (балкони, платформи пред вратите, от-
вори на таваните). Оддалеченост на водата за пое-
ње на добитокот. 

Заштита на молзачите од можноста за хронични 
заболувања на горните крајници (згрченост и свит-
кување на прстите и слично), а особено против 
„молзните израстоци". Снабдување на молзачите 
со заштитни шапки и мантили. Обезбедување од 
крави молзари што удираат при молзењето. 

Хигиенско-техничка заштита при секојдневното 
чување, негување и исхрана на добитокот. Здрав-
ствената состојба на работниците. Заштита од за-
разните заболувања (на добитокот): антракса лига-
оица и шап, бруцелоза, туларемија, свински црвен 
ветер, инфективна жолтица, глисти и др.). Каран-
тин. Снабдување на работниците со лични заштитни 
средства. Постапка при исхраната и тимарењето на 
ќудливите грла. Начин за донесување и. однесување 
храна на добитокот и за пренос на млекото. Забрана 
на употреба на неварено млеко. Постапка со умре-
ните грла од заразни болести. Заштитни мерки при 
капење и стрижење на овците. 

Заштитни мерки при изведување на ќудливиот 
добиток на шетање, а посебно на бикот. Мерки за 
заштита при: припушгање пастуви на кобили, би-
кови на крави и потковување на ќудливи грла, 

Живинарство, пчеларство и друго сточарство 
Заштитни мерки против, заболување од тифус. 

Заштитна облека и обувки на работниците-живи-
нари. Загрејување на просториите за одгледување 
на живината преку зимата. 

Заштита на главата, шијата и рацете на пчела-
рите од касање на пчелите. 

Рибарство 
Заштитна облека и обувки за време на студени 

и топли денови при риболов. Заштита од комарци 
за време на работа и одмор. Заштита на главата од 
сончаница. Осветлување за ноќен риболов, забрана 
на риболов за време на бура. 

III 

ОПШТИ ПРЕДМЕТИ 
Испитот од опттообразовните предмети канди-

датите од земјоделска струка го полагаат по испит-
ните програми што се заеднички за сите високо-
квалификувани работници, објавени во „Службен 
весник на НРМ", бр. 37/59 година. 

IV 

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Со влегувањето во сила на оваа програма, пре-
стануваат да важат досегашните испитни програми 
за висококвалификувани работници од земјоделска 
и украсно-градинарска струка, објавени во „Служ-
бен весник на НРМ", бр. 10/55 и бр. 8/57 година. 

V 
Оваа програма ќе се применува од денот на 

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

Бр. 2274 
31 декември 1959 година 

Скопје 
Секретар за труд 

на РЈ звршниот совет, 
Доен Симитчиев, е. р. 

По извршеното (срамнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на ХХХП-ог конкурс за 
давање инвестициони заеми од средсгвата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд за потребите на 
градежната оператива, објавен во „.Службен весник 
на НРМ" бр. 5 од 20 февруари 1960 година, се пот-
паднала долу наведената грешка, поради кое се 
дава следната 

И С П Р А В К А 
на ХХХП-ст конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Републичкиот инвести-

ционен фонд за потребите на градежната 
оператива 

Вториот став од точка 14 од конкурсот се ме-
нува и треба да гласи: 

„Барањата кои ќе бидат поднесени во првиот 
рок на овој конкурс од 30 дена од неговото обја-
вување во „Службен весник на НРМ" ќе се сметаат 
како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат 
и одобруваат по условите на овој конкурс. Бара-
њата поднесени по овој рок во-текот на 1960 година 
ќе бидат разгледувани и одобрувани сукцесивно во 
текот на годината, а во рамките на расположивите 
средства за оваа намена". 

Од Југословенската инвестициона банка — 
Централа за НР Македонија. 
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КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКО-
ТО БИРО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

распишува 

К О Н К У Р С 

За пополнување на работното место — РЕФЕ-
РЕНТ за организационо управни работи. 

Услови: Завршен правен факултет. 
Приоритет имат лицата со подолг работен стаж. 
Плата по Законот за јавните службеници, а по-

ложај на спрема Одлуката за положај мите плати. 
Молбите комплетирани со документи предвиде-

ни по член 31 од Законот за јасните службеници, 
се доставуваат до Конкурсната комисија во рок од 
15 дена од објавувањето на Конкурсот. (270* 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКО-
ТО БИРО ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ НА 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
распишува 

К О Н К У Р С 

За пополнување на работното место — РЕФЕ-
РЕНТ за стручно оспособување, професионална ори-
јентација и рехабилитација. 

Услови: Завршен филозофски факултет. Прио-
ритет имаат лицата со подолг работен стаж. 

Плата по одредбите за службениците на про-
светните, научните и културните установи. 

Молбите комплетирани со документите предви-
дени по член 31 од Законот за јавните службеници, 
се доставуват до Конкурсната комисија во рок од 
15 дена од објавувањето на Конкурсот. (271) 

Врз основа на член 33 од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички прашања 
на Околиската општа болница во Титов Велес 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 

1. Лекар специјалиста хирург 
2. Млад лекар кој има желба да специјализира 

хирургија. 
Услови: За работното место под 1 — лицето ќе 

треба да има 2 две години практика во хирургија, 
Под точка 2 — да има завршено медицински фа-

култет и една година практика. 
Настап на работа од 1-Ш-1960 год. Плата по 

Законот за јавните службеници, а положај на по 
Правилникот за положај ните плати на болницата, 
или по договор. 

Молбите со сите потребни документи пропишани 
во чл. 31 од Законот за јавните службеници да се 
доставуваат до Околината општа болница во 
Т. Велес, Комисија за службенички прашања. 

Конкурсот трае се до пополнувањето на работ-
ните места. (273) 

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

распишува 
К О Н К У Р С 

— За еден наставник (доцент, вонреден или ре-
довен црофесор) за предметот Руски јазик; 

— За двајца наставници (доценти, вонредни или 
редовни професори) за предметот Руска литература; 

— За еден асистент за цредметот Историја на 
уметноста — Среден век; 

— За еден асистент за предметот Македонска 
литература — Среден! век; 

— За еден асистент за предметот Македонска 
литература — XIX век; 

— За еден асистент за предметот Грчки јазик 
(преизбор); 

•— За еден асистент за предметот Филозофија 
(преизбор); 

— За еден лектор за Англиски јазик. 
Пријавите се поднесуваат во Деканатот на Фа-

култетот. Потребни прилози: биографија, список на 
научни и стручни трудови, во колку има такви, со 
по еден примерок од нив, и потребните такси, како 
и документи по чл. 31 од ЗЈС. 

Рок за поднесување на пријавите е еден месец 
од објавувањето на конкурсот. (275) 

СОВЕТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ 
— СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Виши научни соработници 2 
2. Научни соработници 2 
3. Стручни или виши стручни соработници 2 
4. Асистенти 4 
Условите се наведени во членот 55 од Законот 

за организацијата на научната работа („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 34/57 година). 

Пријавите се доставуваат до Економскиот ин-
ститут — Скопје, кеј „13 ноември" бр. 10. 

Конкурсот трае се до пополнувањето на споме-
натите работни места. Ѓ2(Ш 

СОДРЖИНА 
Страна 

68. Правилник за организацијата и работата 
на (Секретаријатот зга општа управа еа 
Извршниот совет — — — — — — — 105 

69. Програма за испитот за звање квалифи-
фуван работник од земјоделска струка — 109 

70. Програма за испитот за звање висококва-
лификуван работник од земјоделска струка 121 
Исправка на ХХХП-от конкурс за давање 
инвестициони , заеми од средствата на Ре-
публичкиот инвестиционен фонд за потре-
бите на градежната оператива — — — 135 

Издавач: „Службен весник на НРМ" — новинско- издавачко претпријатие, Скопје, ул. „29 ноември" 
бр. 10. Пошт. фах 51. Тел. 19-86. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро1 сметка бр. 802-11/1-69Ѕ 

при Народна банка — Скопје. Графички завод „Гоце Делчев" П (848) — Скопје 


