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240. 

На основа точка 3 од Општото упатство за здо-
бивање стручна спрема на работниците со прак-
тична работа во претпријатијата („.Службен лист на 
ФНРЈ" бр. 54/52 год.), ја пропишувам следната 

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

РАБОТНИК ОД ХЕМИСКАТА СТРУКА 

I. 
Кандидатите од хемиската струка, што се здо-

биле со стручна спрема по пат на проучување со 
практична работа во претпријатието, ќе полагаат 
стручен испит за звање квалификуван и високо-
квалификуван работник по оваа програма. 

И. 
Кандидатите прво го полагат практичниот дел 

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

Теоретскиот дел од испитот се состои од стру-
чен теоретски дел од испитот и општообразовен тео-
ретски дел. 

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

III. 
Преглед на занимањата од хемиската струка за 

кои се полага испит по оваа програма: 

а) За звање квалификуван работник: 
1. Производител на козметички и мирисни 

средства 
2. Производител на сапунски прашок 
3. Производител на сапуни 
4. Кувар на сапун 
5. Отпарувач во сапунската индустрија 
6. Производител на свеќи 
7. Дестилер на течен воздух 
8. Кувар на месили 
9. Кувар на кожен туткал 

10. Производител на нитролакови 
11. Ракувач со апарати за растворување смола 
12. Производител на вештачки смоли 
13. Нијансер (мешач на премазнм средства) 
14. Рибач на премазан средства 
15. Кувар на лакови и фирнајз 
16. Производител на китови 

17. Производител на калафониум и терпентин 
18. Производител на маст за паркет и обувки 
19. Кувар на мастила и тушеви 
20. Производител на коламасти 
21. Производител на феролегури и карбид 
22. Калцинер 
23. Ракувач со печка за добивање хроматен 

прженец 
24. Аутоклавер 
25. Производител на хромна киселина 
26. Ложач на водоплински генератор 
27. Дестилер 
28. Дестилер на шпирт 
29. Производител на органски растворувачи 
30. Електролизер 
31. Производител на битуменску катранови про-

изводи 
32. Дрвни дестилер 
33. Производител на оцетна киселина 
34. Производител на формалдехид 
35. Производител на уротропин 
36. Производител на ацетат 
37. Производител на фурфурол 
38. Производител на ацетон 
39. Производител на дрвен јаглен 
40. Млинар на емајл 
41. Млинар на вар 
42. Млинар на тутунова прашина 
43. Производител на емулзии 
44. Производител на фотоемулзии 
45. Производител на фотоматеријали 
46. Хемолаборант 
47. Мешач на киселини 
48. Подготвувач на раствори 
49. Филтрувач 
50. Отпарувач 
51. Работник при исцрпување на афион 
52. Производител на винска киселина 
53. Производител на никотин 
54. Производител на средства за Заштита на ра-

стенијата 
55. Производител на бокелизирани цевки 
56. Подготвувач на платно и хартија за изра-

ботка на цресувани плочи , 
57. Просер на пластични маси 
58. Ракувач со печка за печење на бакелизира -

ни цевки и цилиндри 
59. Лакер на производи од пластични маси 
60. Преработуван на пластични маси на струг 
61. Производител на цевки од лискун 
62. Производител на плочи и фолии од лискун 
63. Преработуван на лискунова руда 
64. Сечач (доработуван) на пластични маси, 
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< б) За звање висококвалификуван работник: 
1. Производител на козметички и миризливи 

средства 
2. Производител на сапуни 
3. Дестилер на течен воздух 
4. Ракувач со производството на нитролакови 
5. Производител на вештачки смоли 
6. Нијансер (јмешач на премазали средства) 
7. Кувар на лакови фирнајз 
8. Производител на феролегури и карбид 
9. Раководител на генераторе^ станица 

10. Дестилер 
11. Дестилер на шпирт 
12. Електро лиз ер 
13. Дрвни дестИлер 
14. Производител на ацетон 
15. Производител на емулзии 
16. Производител на фотоматеријали 
17. Ракувач со производството на средства за 

заштита на растенијата 
18. Производител на бакелизирани цевки 
19. Пресер на пластични маси 
20. Подготвувач на платно и хартија за изра-

ботка на простувани плочи 
21. Преработуван на пластични маси на струг. 

IV. 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ КВАЛИФИ-
КУВАН РАБОТНИК ОД ХЕМИСКАТА СТРУКА 

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

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

Изработување козметички средства и тоа: Ко-
лонска води, течни парфеми, разни уља за коса, 
бриљантини течни и чврсти, средства за сончање, 
ласиони, пудери тоалетни и детски, шампони течни 
и во прав, разни помади за негување на кожата 
и паста за заби. 

Да разбира и мери суровини, да вари, меша, 
сапунифицира, лее, филтрира, полни и пакува. Да 
се служи со сите основни средства и делумично да 
ги отклонува дефектите и тоа: на авани, инки, епро-
веги, филтери, сита за пудери, калупи за ружеви, 
апарати за полнење на туби, гграшкови и раствори 
рачни, полуавтоматски и автоматски, шпакли, мен-
зура дупликатори, мешалки, перилки и др. Да ги 
познава технолошките процеси и основните особини 
на суровините што се применуваат во производ-
ството. 

Производител на сапунски прашок 
Изработување на сите ираихкови за перење и 

чистење на база алкални сапуни и ал калин како 
активни супстанции. Подготвување суровини, варе-
ње сапун, растворање сода, мешање, кристализира-
н»е, дробење, мерење и пакување на готова стока. 

Познавање технолошките процеси, уочување и от-
клонување на дефектите,' ракување со основните 
средства и отклонување дефектите како на: каза-
на™ за сапун од отворен и затворен тип, апара-
тите со притисок за уфрлување на маснотиите и 
содата, мешалките за замешување на сапунот со хе-
микали је , апаратите за кристализација, млиновите 
и ситата за дезинтегрирање; мелење и просев ање и 
разни апарати (рачни и автоматски) за пакување. 

Производител на сапуни 
Варење на сите видови сапуни, за перење, тоа-

летни, масерски, берберски, индустриски и сите 
други сапуни за широка потрошувачка. Ладење, 
сечење во парчиња и резанци, сушење, боење, пар-
фомирање, полирање, пилотезирање, дозирање, пре-
сување и пакување. Да ракува со казаните од от-
ворен и затворен тип и останатите основни сред-
ства што се во употреба: да отклонува дефекти де-
лумично и да ракува со потребниот браварски алат. 
Уочување на грешките при технолошкиот процес и 
чување на некои од суровините што подлегнуваат 
на деконпонирање и испарување. Да зема анализи 
и да го прати алкалитетот. 

Кувар на сапун 
Да подготвува суровини односно топи и пре-

чистува маснотии, растопува сода, уфрла суровини 
во казани за варење на сапун, работа со казани од 
отворен и затворен тип, вари основни сапуни што 
служат за преработување во: тоалетни, за перење 
и други видови на финални сапунски производи и 
ги испушта сапуните во апарати за ладење. 

Уочува и делумично отклонува дефекти при 
технолошкиот процес, манипулира со основните 
средства до фазата за ладење на сапунот. Зема ана-
лизи и го контролира алкалитетот. 

Отпарувач во сапунската индустрија 
Подготвува суровини и ги уфрла во казаните, 

врши рафинација. Уфрла во аутоклавот или други 
посуди за цепање и врши цепање на маснотии. Пре-
фрлува маса во декантатори и ја декангира гли-
церинската вода од масните киселини. Неутрали-
зира, филтрира и упарува глицеринска вода и ра-
зорува метални сапуни. Ги познава и ракува со 
основните средства и апарати во употреба при тех-
нолошкиот процес. Отклонува дефекти при нив и 
ја контролира апаратурата. Зема и врши погонски 
анализи. 

Производител на свеќи 
Намотување фитил во калеми и сместување 

во апарати за лиење на свеќи, подготвување 
на масата по рецептура и внесување на истата во 
дупликатор, топење на одредена температура, ли-
ење, ладење, вадење и пакување. Познавање и ра-
кување со основните средства и апарати во употре-
ба при производство на свеќи. Делумично откло-
нување на дефектите во машините и производ-
ството. 

Дестилер на течен воздух 
Познавање и изведување на операциите за до-

бивање течен КЈ^слород, течен азот или двата гаса 
заедно. Компримирање на воздухот и вршење дес-
тилација за добиваше компримиран кислород или 



17 септември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 28 — Стр. 447 

азот. За изведување на овие работи треба целата 
апаратура стално да се држи во исправна состојба 
а посебно компресорот и ладилникот. Познавање и 
ракување со експанзивките вентили и апарати под 
притисок. Ракување со ладилниците и вршење кон-
трола на мерните инструменти. Пуштање во работа 
на апаратите за компримирање на воздух со цел да 
се изврши ликвефакција и одведување течниот воз-
дух во инсталацијата за дестилација. Надзор на 
колоната за дестилација. Надгледување резервоари-
те за течни гасови и надгледување на контролните 
и мерни инструменти. Познавање и пратење рабо-
тата на компресорите. 

Кувар на месина 
Полнење базени со вода за миење месина. Пу-

штање на мешалицата во работа и измивање со ме-
шање Одливање на нечиста и додавање на чиста 
вода, контрола на степенот на изммвноста. Префр-
лување на измиената месила во дрвени каци. За-
топлување на месената со пареа, одвојување на 
масти и раствори, преточување на растворите, кон-
трола на растворите, давање на растворите на фил-
трирање. Познавање работата на котлите за варење, 
базените за миење и извршување на месината. Ра-
бота со аерометри. Познавање и опис на машините 
во употреба. Уочување и отклонување на дефекти 
кај машините и во производството. 

Кувар на кожен туткал 
Познавање на физичките и хемиските особини 

на туТкалот. Филтрирање на туткалски раствор 
на филтер преси, полнење вакум апарати со тут-
ка леки раствор. Концентрација на туркалески рас-
твор, отпарување во вакум апарати, контрола на 
концентрацијата на раствором Контрола на ваку-
мот и температурата при истечување во резервоар. 
Конзервирање и белење на туткалот. Добро позна-
вање работата на филтер преси, .пумпи, вакум апа-
рат, термометар и транспортните уреди. Уочување 
и отстранување на дефектите при машините и 
грешките во производството. 

Производител на шггролакови 
Познавање на физичко-хемиските особини на 

нитроцелулозата, растварачите, разредуваните, омек 
нувачите и стабилнааторите, како и разни видови 
на синтетски смали што влегуваат во рецептура. 
Растварање на нитроцелулозата во ©старски однос-
но кетонски растварачи, дозирање односно додава-
ње на омекнувачи и синтетски смо ли. Одредување 
време за истопување на нитроцелулозата. Цедење 
на центрифуги и префрлување лакови во просто-
риите за лагерување. Познавање и работа со ме-
ша лките за растварање на нитроцелулоза. Работа 
со центрифуга. 

Ракувач со апарати за растворување смола 
Познавање на разни видови смели и средства 

потребни за растворување на нив. Измерување, ме-
лење, сеење и ситнење на см оли, Полнење на ко-
телот за растворување со смола и потребни раство-
рувачи. Работа со металната и млин от за ситнење 
смола. Испуштање на растворената смола и паку-
вање на растворот во буриња. Познавање и опис на 
апаратите и машините во примена и отклонување 
на дефектите. 

Производител на вештачки смоли 
Познавање на физичко-хемиските особини на 

материмте што влегуваат во состав на вештачките 
см оли. Уфрлување на основни и помошни суровини 
©о аутоклавот. Одржување режимот на температу-
рата, кисел оста, алкаличноста и другите услови 
што се потребни за ноликондензација и полимери-
зација. Контрола во текот на кондевзацијата, свр-
шеток на реакцијата и испуштање на смолата за 
ре актерот. 

Нијансер (мешач на премазни средства) 
Рачно или механичко ракување со полнењето 

на уредите за мешање пигмент, полнач и чипкови'. 
Контрола над процесот на мешањето со постепено 
уфрлување потребна маса. Повремено пуштање и 
запирање на машината за мешање и празнење. Пот-
полно познавање и работа со машината и вагата. 
Уочување и отклонување на дефекти кај машината 
и грешки во производството. 

Рибач на премазни средства 
Испуштање на измешаните уљани бои, емајл и 

паста и шаржирање на валците со оваа мешавина. 
Шге дување на валците, следење на процесот на 
урибување, полнење боја и емајл во дози и чисте-
ње на машините. Познавање работата на машините 
со три и еден вал*ок, нивно пуштање во работа и 
запирање од работата. Штелување на ножевите, 
како и измена на нив. Познавање и уочување на 
дефектите при ^ ш и н и т е и нивно отстранување. 

Кувар на лакови и фирнајз 
Транспортирање и уфрлување суровини во кот-

лите за варење лакови и фирнајз. Одржување на 
• температурата и регулирање потребното време *а 

поедини операции. Регулирање на температурата и 
времето за разредување. Начин за ладење и уфр-
лување во резервоар. Познавање на разни видови 
котли — системи со директно и индиректно загре-
вање. Познавање на мешалките и вентилаторите. 
Познавање* работата на пумпите за уфрлување и 
исфрлување на уље и фирнајз. Отклонување на 
евентуални дефекти кај машините и уредите во 
употреба. 

Производител на китови 
Познавање на суровините што влегуваат во со-

став на китовите. Читање рецептура, шаржирање 
на гмечалките со рачно уфрлување на суровини. 
Пуштање машината во работа и рачно празнење на 
истата. Одржување потребно време за китот добро 
да се замеси. Складирање и одложување на китот, 
повторно уфрлување на китот во машината и неј-
зиното празнење. Опис и познавање принципот на 
работа на машината за гмечење, отстранување на 
евентуален дефект. 

Производител на калофониум и терпентин 
Познавање на физичко-хемиските* особини на: 

борова смола, калофониум и терпентин. Топење, 
разредување, филтрирање и деконтирање на иста-
пена и разредена борова смола. Дестилација на 
смола — обична и со водена пара. Принцип на ра-
ботата на дестилатор и вакум пумпа. Контрола на 
притисокот на водената дара и контрола на заку-
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мот. Испуштање калофониум и терпентин од уре-
дите. Лагерување, бистрење и одвојување слоеви на 
терпентин од вода. Контрола на квалитетот на про -
изведениот калофониум и терпентин. Опис на ма-
шините и уредите во употреба, уочување и отстра-
нување на дефектите. 

Производител на маст за паркет и обувки 
Познавање на физичко-хемиските особини што 

влегуваат во состав на маста за паркет и чевли. 
Уфрлување цврсти суровини во дупликатор, ка^о 
и ракување со пумпа за уфрлување на течни суро-
вини. Мешање растопена маст со бои и раствора чи 
во дупликаторот. Контрола на мешањето и темпе-
ратурата потребна за топење како и растворање. 
Познавање и работа со дупликатот, пара и вентили, 
отстранување на евентуално појавени дефекти и 
грешки. 

Кувар на мастила и тушеви 
Подготвување и мерење на суровини спрема 

одредени рецептури. Подготвување раствор од боја 
и добивање средства за конзервирање. Урибување 
на паста тушеви на валци. Конзервирање раствори 
на мастила на филтер преси. Варење мастило на 
одредена температура и време. Префрлување на 
готовите производи со пумпа, таложење и филтри-
рање на готовите производи. Познавање на сурови-
ните што влегуваат во состав на мастила и тушеви. 
Познавање и работа со дупликатор, филтер преси, 
валци и друго. Уочување на евентуални дефекти и 
нивно благовремено отстранување. 

Производител на коломасти 
Познавање на физичко-хемиските особини на 

суровините што влегуваат во состав на разни ко-
ламасти. Подготвување на потребна маса, затоплу-
вање и дестилација на мазут и правење шток уље. 
Транспортирање на уљата во мешалка, добивање 
мазут и креч. Пуштање во работа на мешалката, 
греење и контрола на хомогенизацијата. Изливање 
и пакување на готовите производи. Познавање и ра-
бота на коталот за загревање и за дестилација. 
Опис и познавање на машините во примена и от-
странување на евентуалните дефекти. 

Производител на феролегури и карбид 
Самостојно да работи на построењето за произ-

водство на феролегури; пуштање во погон и запи-
рање на уредот на кој кандидатот здобил пракса; 
Пронајдување на грешки во текот на производстве-
ниот процес и отстранување на нив. 

Калцинер 
Самостојно да ракува со калцинаторот за прже-

ње натриев бикарбонат. Врши припрема на калци-
наторот за работа, контролира и ги подмачкува 
сите лежишта и осовини. Го пушта во работа и го 
запира калцинаторогг. Контрола на бренерот за гас 
и вентилаторот за воздух, притисоците и темпера-
турата. Уочување и отклонување дефекти при ра-
бота на машината. 

Ракувач со печка за добивање хроматен прженец 
Самостојно раководи со печката и со сите по-

мошни уреди на неа. Врши припрема за пуштање 
во работа и шаржирање со гранули. Регулирање 

на бренерите со генераторен гас. Довод на воздух 
и секундарен воздух. Пуштање вентилаторите во 
работа. Ги контролира притисоците и мерните ин-
струменти за температури. Врши евакуација на 
прженецот рачно или преку механизмот за вртење 
на валците. Раководи со излужувањето на пржене-
цот. Пушта во работа мокри млинови и 'то префр-
лува излужениот прженец во централниот излу-
живач. Уочување и отстранување на евентуалните 
дефекти кај уредите. 

Аутоклавер 
Самостојно ракува со група аутоклави за прет-

ворање хроматната лужина во бихромат. Пред пу-
штање во работа врши контрола на улеаните ре-
зервоари и нивната исправност за работа. Врши 
полнење на контролната славина со дужина, ја 
отвора славината со притисок од С0 2 на 20 Ати и 
поминува на загревање од 40—60° С. Следи дали е 
карбонизацијата готова со земање на проби од кон-
тролната славина и врши преточување во друг ауто 
клав со намален притисок од 5 Ати. Благовремено 
уочува и отстранува евентуални дефекти и грешки 
во производството и машините. 

Производител на хромна киселина 
Дозирање на бихроматен раствор и на сулфурна 

киселина во реакторог. Ракување со пумпата за 
сулфурна киселина. Празнење на нагонските ци-
стерни за сулфурна киселина во стабилните ци-
стерни. Регулирање на бренерот за генераторен гас, 
надзор над работата на. вентилаторот за воздух и 
одржување на реакционата температура во коте-
лот. Испуштање и разделување од реакциониот ко-
тел на натриумбисулфатот и на хромната киселина. 
Работење со ладилникот и со ваљакот за форми-
рање мустри на хромна киселина. Надзор над 
работата на вентилаторот. Ракување и мерење на 
хромната киселина. Познавање и ракување со мер-
ните инструменти. Уочување и делумично отклону-
вање на евентуалните дефекти кај уредите. 

Ложач на водоплински генератор 
Уредување на гасгенераторот за работа, полне-

ње со гориво, манипулација на уредот за пренос на 
горивото во гасгенератарот; пуштање во работа, ра-
кување и запирање при работата на гасгенератарот; 
ракување со уредите на га сгенераторот; познавање 
на мерните инструменти. Благовремено уочување 
на евентуалните дефекти. 

Дестилер 
Чистење и подготвување ка апаратот за дести-

лација и неговите делови. Полнење и пуштање во 
погон. Дестилирање на различни начини и во раз-
лични дестинациони апарати (континуирана и дис-
континуирана дестилација. Обкновена, со вакум и 
со прегрејана пара). Ракување со мерните и кон-
тролни инструменти при дестилирањето (манометри, 
вакумометри, ареометри, термомегри и др.). Загре-
вање и ладење, кондензација. Контролирање пра-
вилното одвивање на дестинации ата и квалитетот 
на дестилатите при секојдневната работа. Да из-
врши дестилација на катран, смоли и други суро-
вини со кои работи. Да уочува и отстранува евен-
туални дефекти. 
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Дестилер на шпирт 
Ракување со уредите за дестилација и ректи-

фикација (колони, изварувачи, разни кондензатари 
и ладилници, автоматски регулатори за пера, апа-
рати за мерење на произведените количини, кон-
тролни и мерни инструменти). Подесување на две-
тил ацијата во зависност од суровината, одржување 
на нужната температура со загревање и ладење. 
Откривање неправилен ток на дестилацијата, по-
знавање кога почнува и кога завршува дестилаци-
јата. Да врши погонски анализи на шпирт. 

Производител на органски растворувачи 
Да ракуна со апаратурите за производство на 

етил, атар и ацетон. Префрлување и шаржирање на 
суровината и готовиот продукт, волуменско одме-
рување на течностите со славини и вентили. Одр-
жување температурата во реакторите со греење или 
ладење. Вршење дестилација на продупчите; от-
кривање на неправилни реакции и сведување на 
нормален ток. 

Познавање на опасностите што можат да на-
стапат од погрешно шаржирање, како и тоа пареите 
од раетворот со воздух да образуваат експлозивни 
смеши. 

Електролизер 
Ракување со уредот за електролиза: ќелии, пум 

пи, резервоари, филтри, реактори, разни контролни 
и мерни инструменти. Регулација на дотокот на со-
лите. Пуштање во работа и запирање на ќелијата. 
Наместување и вадење на електродите. Надзор над 
мерните инструменти, особено електричните. Чис-
тење на ќелијаЈга за електролиза. Ракување со вен-
тилаторот за гасови. Вршење анализи на поедини 
фази со цел за контрола на производството. 

Производител на битуменски катрански 
производи 

Топење на битумен и катрански смоли, мешање 
и емулгирање на смелите и битуменот, додавање на 
потребни полнила. Пластифицирање и хомогенизи-
рање на масата. Ракување со уредите за производ-
ство: мешалки, млинови за емултирање, казан со 
повратен ладилник и мерни инструменти ({пиро-
метри, манометри и термометри). Да составува ре-
цептури спрема квалитетот на суровината. Позна-
вање на оптима дните температури, подржување и 
подесување на температурата. Откривање на непра-
вилни работи и дефекти и давање напатствие за 
нивното отстранување. 

Дрвни дестилер 
Подготвување материјал за јагленисување во 

реторгоната печка. Ладење врел јаглен во парчиња, 
брикетирање на ситна јагленова прашина. Пра-
вилно регулирање на дестилацијата со одржување 
на температурата. Да одвои суров оцет, суров кат-
ран, жеста и скрубер гасови и да го одреди крајот 
на дестилацијата. Да ракува со сите мерни и кон-
тролни инструменти. 

Да знае да открива и отстранува дефекти. Пра-
вилно запирање и пуштање дестилацијата во погон. 

Производител на оцетна киселина 
Ракување со уредите за производство на оцетна 

киселина. Казан за испарување, колона за ректи-

фикација на оцетна киселина, колона за екстрак-
ција со антранер, етил ацетат или креозотно уље. 
Уред за греење со пара; колана за испарување под 
вакум и одржување на вакум пумпите ако се врши 
екстракција со креозотно уље. Да изврши концен-
трација, екстракција и рафинација на оцегната ки-
селина. Уочување на дефекти и неправилности во 
работата и нивно ефикасно отстранување. 

Производител на формалдехид 
Подготвување на апаратурата за производство 

на формалдехид и арматурите. Наместување на 
приготвени катализатор^ во реакггорот. Отпарување 
на метил алкохолот со воздух, пуштање на реакто-
рот во погон. Ракување со вентилом за довод на 
смеса од пара од метил алкохол и воздух за да има 
правилно согорување. Добро да го познава функ-
ционирањето на целиот уред и да го води техно-
лошкиот процес. Да открива дефекти, запира тех-
нолошкиот процес и дава упатства за поправка. 

Производител на уротрошш 
Полнење и празнење на апаратот за уротро<пин. 

Воведување и регулирање на доводот од амонијак 
со вентили во реакторите, контрола над реакцијата 
во садовите со одредени реактори. Префрлувале 
под притисок или преточување на растворот во са-
довите за упарување. Упарување, филтрирање, су-
шење и пакување на уротропинот. Да му е познато 
физиолошката дејство на суровината и уротротшоФ 
врз човекот. Да врши погонски анализи за утврду-
вање на квалитетот на производите. 

Производител на ацетат 
Ракување со уредите за производство на аце-

гати: казан за шарже, колона за дестилација, де-
флегматор, ладилник, пумпи, вентили и мерни ин-, 
струменти. Приготвување на суровините; оцетна 
киселина и алкохоли. Правење рецептури за смео. 
Дестилирање на сместа, додаваше на сулфорна ки-
селина, загревање и естерфикација. Контрола на 
суровините и производите со хемиски анализи. Чи-
стење на апаратурите со водена пареа. Добро да ги 
познава мерките за спречување на несреќни слу-
чаеви. Уочување на евентуален неправилен ток при 
работата и негово отстранување. 

Производител на фурфурол 
Да ракува со машините за екстракција, уредите 

и апаратите за сушење, пречистување, апаратурата 
за дестилација и контролните и мерни инструменти 
од апаратурите. Ситнење на стеблики од пченка 
или друга суровина и екстракција. Екстракција на 
готовиот производ, со цел да се добие технички 
чист производ. Контролирање на температурата, 
притисокот и протокот. Анализирање на сурови-
ната, мегугтроизводот и готовите производи. 

Откривање на неправилен ток на дестилација га 
и дефекти ка ј уредите и нивното отстранување. 

Производител на ацетон 
Да ракува со уредот за производство на ацетон;1 

и спарува чи, каталитичка печка и катал птичка ко-
лона. Да оддели суров оцет од суров катран, суров 
оцет од скрубер гасови. Да намести приготвен ка-
тализатор во каталитичката печка и каталитичкаа а 
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колона. Да уочува дефекти, да пушта во погон и 
да запира секој апарат. 

Производител на дрвен јаглен 
Ракуваше со реторта печка. Полнење на печ-

ката, полнење на ретортата и подготвување на ма-
теријалот за јагл внесување. Ладење на врелиот 
јаглен во парчиња. Класирање на јагленот по ква-
литет, гранулација, брикетирање на јагл©новата 
прашина. Празнење на печката и подготвување ма-
теријал за дестилација. Подесување на температу-
рата во печката и одржување на определена ви-
сина. Одржување режимот на притисоците. Да ги 
открива евентуалните дефекти и недостатоци и сам 
да ги отстранува. Пакување и складирање на го-
товите производи. Услови при манипулирање со 
готовите производи. 

Млинар на емајл 
Ракување со млинот на кој работи, познавање 

на неговите делови и функција. Чистење на млимот 
и припрема за мерење на друг артикол. Хранење 
на млинот. Вршење на ситова анализа со одредена 
цел. Познавање на сита што се пропишани за се-
која врста емајл. Подмачкување на млинот, раку-
вање со електромоторите и контролните инстру-
менти. Уочување евентуален дефект, давање на-
патствија за поправка, а делумично и сам да врши 
отстранување на дефектите. Пакување и чување 
на материјалот. 

Млинар на вар 
Ракување со млинот на кој работи (чекиќар, 

куглични млин, пулверзатор). Хранење на млин от. 
Контролирање на деловите од млинот. Чистење на 
уредите за мелење (сита, вентилатори, циклони). 
Испитување на квалитетот на мливото, на норми-
рани сита и одвојување разни фреквенции. Откри-
вање на евентуални недостатоци и загушувања при 
работата и нивното отстранување. 

Познавање на заштитни мерки за заштита јд 
варната прашина. 

Млинар на тутунова прашина 
Работење со различни видови млинови, што се 

употребуваат за мелење на тутун. Контролирање 
на степенот на уситнетоста на прашината. Разг ло -
бување, монтирање и побелување на млинот. Про-
писи на хигиено-техничката заштита при работење 
со млин и тутунова ^прашина.. Уочување и отстра-
нување на евентуалните дефекти ка ј уредите при 
работа. 

Производител на емулзии 
Изработување на емулзија од типот уље во 

вода, Изработување на емулзија од типот вода во 
уље. Правилно ракување со апаратите и машините 
за изработување и хомогенизирање на емулзиите 
(микстери, хомотнизатори и др.). Начин на дода-
вање на помошните средства во емулзиите (Емул-
гатори, стабилизатор^. Припремање' на суровините 
за емултирање. Познавање и опис на апаратите во 
употреба. 

Производител на фотоемулзии 
. Читање и извршување на рецепти за приготву-

вање на фотоемулзии. Приготвување раствори за 

фотоемулзии. Правилно манипулирање со различ-
ните мерки за тежина и волумен, ракување со раз-
лични ваги (обикновени, децимални и др.). Утврду-
вање вредноста на материјалите што се ползуваат 
за изработка на фотоемулзии (раствори, гел атина). 
Правилно ползување со ареометри, термометру при 
одредување концентрациите на растворите. Обаву-
вање на извесни операции под специјални условија 
(светлост, температура, ред на додавање и др.) при 
изработување на фогоемулзиите. 

Производител на фотоматеријали 
Правилно манипулирање со поедини мерки за 

тежина, волумен и површина и со различните ви-
дови ваги (Јобикновени, децимални и аналитички). 
Правилно ракување со машините за нанесување на 
емулзиите, за транспортирање и сушење', режење 
и пакување на готовите артикли. Ракување со уре-
дите за 'климатизација и филтрирање на воздухот 
во работните простории. Проценување квалитетот 
на различните суровини и раствори што служат за 
изработка на фотоматеријали. Приготвување и сен-
зибилизирање на фотоемулзиите. Изработување на 
различни видови фотоемулзии (обикновени, диапо-
зитивни и кол орни). Нанесување на фотоемул злите 
на н о с и в а материи (папир, стакло, филмови и др.). 

Хемолаборант 
Лабораториски апарати и машини ОСсжслетоа, 

Кхелдахлов, Кипов, различни дестилациони апа-
рати, вакум-апарат, центрифуги и др.). Правилно' 
склопување и работење со нив. Лабораториски кон-
тролни и мерни инструменти (термометру арео-
метри, пикнометри, маном етри, вакумометри). Пра-
вилно исползување на нив. Мерки за тежина и во-
лумен и различни ваги (об гашо вени, децимални и 
аналитички), правилно одржување и работење. Под-
готвување раствори за лабораториска примена (за-
ситени, нормални и др.). Грав иметриско и вол ум е-
триско одредување на поважните', кати они и анионч, 
со кои се работи во лабораторијата. Подготвување 
и правилно ползување на индикатори. Водна, пе-
сочна и уљена бања. Правилно »ползување на исти-
те. Ракување и чување на различните хемикалии, 
спрема прописите за хигиенско-техничката за-
штита. 

Мешач на киселини 
Правилно ракување и познавање на различ-

ни мерки за тежина и волумен, како и различните 
ваги (обикновени, децимални и др.). Правилно 
одредување на специфичната тежина, со термо-
метар и ареометар на поедините киселини и раство-
ри на бази и соли, со кои секојдневно се работ . 
Одредување на проценту алката содржина. Читање 
и исполнување на рецепти за приготвување раство-
ри и смеси. Какви реакции настануваат при тоа. 
Изразување на истите со хемиски формули. Про-
писи на х иги ©нек о - техни чк ата заштита при рабо-
тење со киселини и бази и укажување на прва по-
мош при евентуални озледи. 

Подготвувач на раствори 
Мерки за тежина и волумен. Различни ваги 

(обшсновени, децимални, аналитички). Правилно 
одржување и ракување. Читање и исполнување ка 
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рецепти за припремање раствори и смеси. Објасну-
вање со хемиски формули реакциите кои настану-
ваат при тоа. Одредување квалитетот на суровините 
и привремените смеси и раствори, со употреба на 
термометру ареометри и различни индикатори. 
Подготвување на заситени, изогонични и нормални 
раствори со контролирање на нивната исправност. 
Прописи на хигиенско-техничката заштита, во вр-
ска со материјалите со кои се работи секојдневно. 
Манометри и редукциони вентили. Правилно' пол-
зување со нив. 

Филтрувач 
ФилЈгрирање низ разни видови апарати Онуче-

ви, центрифугу филтер преси, бухнерови инки и ј 
др.). Филтрирање, обикновено, на вакум и со кон- ј 
пресија. Граница на притисокот при компресионото ! 

филтрирање со апаратот со кој се работи. Правилно 
ползување на мерните инструменти за компресија 
и вакум (манометри и вакумометри). Правилно оба-
вување на филтрирање^, во врска со лабораторис-
киот налаз и карактерот на исцрпените или раство-
рите. Начин на филтрирање и испирање на оста-
токот, при случаи кога е потребен талогот или 
филтратот. Компресор, Вакум апарат. Правилно 
ракување со истите. Познавање и одржување на 
различни видови нуневи и центрифуге Правилно 
пуштање во работа и запирање на центрифугите и 
пучевите. Одредување исправноста на течноста што 
се центрифугира и на центрифугатот со ареоме-
три, термометри и индикаторни реактиви. 

Отпарувач 
Отпарувач на нормален и вакумотпаривач. Одр-

жување на константна температура и притисок во 
отпарувачот, со ползување на мерните и контролни 
инструменти. Полнење и празнење на отпарувачот. 
Започнување и запирање на отпарувањето. Одве-
дување на кондензатите. Контролирање исправно-
ста на течностите што се упаруваат. Следеше за 
правилно отпарување. Одредување на завршната 
фаза при отпарувањето. Правилно манипулирање со 
мерните инструменти, и индикаторни реактиви 
(ареометар, термометар, реактиви на ПХ и др.). Про-
писи на хигиенско-техничката заштита при работе-
ње на отпарувачи (запазување од штетни пари, ек-
сплозивни смеси, изгоретини и др.). 

Работник при исцрпување на афион 
Правилно манипулирање со различни мерки за 

тежина и волумен и правилно мерење на различни 
ваги Ообикновени, децимални и др.). Подготвување 
на афионовата смола за исцрпување. Исцрпување 
на алкалоидите од афионовата смола во екстракто-
ри и дифузни батерии. Правилно работење со ек-
стракторите и дифузни батерии. Цедење на исцр-
пините на центрифуги. Правилно пуштање на ден-
трифугиге во работа. Наместување и сменување на 
филтрационите кеси. Контролирање успешноста на 
исцрпувањето и квалитетот на исцрпините. Пра-
вилно ползување на ареометрите и термометрите. 
Ползување на индикаторите. Прописи за хигиенско-
техничката заштита при работење со опојни дроги. 

Производител на винска киселина 
Растворување на винскиот камен. Подготвување 

на гасена вар. Таложење на тартарот од вода. Та-

ложење на варта и ослободување на винската ки-
селина. Упарување и прочистување на растворите, 
правилно ползување на мерните и контролни ин-
струменти и индикаторите при поедините процеси. 
Уочување и отстранување на евентуалните непра-
вилности и грешки. Прописи на хигиенско-технич-
ката заштита при работење со сулфурна киселина. 

Производител на никотин 
Подготвување на тутун за добивање никотин. 

Правилно ракување со дестилациокигге апарати А 
мерните и контролни инструменти за одржување 
на притисокот и температурата (маноодетри, термо-
метри и др.). Контролирање на процесот во поедини 
фази и давање напатствија за отстранување на 
грешките во процесот. Контролирање квалитетот 
на финалниот продукт. Прописи на хигиенско-тех-
ничката заштита при работење со органски раство-
рувачи, при дестилациони апарати и со никотин. 

Производител на средствата за заштита на 
растенијата 

Изработување на различни средства За заш-
тита на растенијата а при тоа правилно ракување 
со апаратите и машините при производството на пре-
пратите (екстрактори, дифузни и батерии, центри-
фугу филтар преси, микстери и др.). Исправно 
ползување на контролните и мерни инструменти 
при апаратите за контролирање на поедините фази 
во производството (манометри, вакумометри, арео-
метри, термомегри и др.). Уочување и отстранување 
на евентуални грешки. Проценување квалитетот на 
суровините и финалните продукти. Прописи На хи-
гиенско-техничката заштита при работење со да-
дените суровини и материјали за производство на 
средствата за заштита на растенијата. 

Производител на бакелизбрани цевки 
Произведува пергинакс и текстолит цевки, ста-

пови и цевки, профили, цилиндри и микрон цевки 
за електроизолации. Врши намотување на лакирана 
хартија на соответни метални језгра од различна 
димензија (Јпречник). Ракува со машината за изра-
ботка на цевки и ја контролира температурата на 
загревањето. Врши контрола на димензијата на 
цевките Врши регулација на температурата на ма-
шината. Ракува со машината за намотување на цев-
ките, со алатот (ј ез грата). Се служи со помошни ме-
рила (шублер, микрометар). 

Пресер на пластични маси 
Пресува различни предмети (производи) за 

електроизолационен материјал. Пресува предмети 
во вид на плочи од различна дебелина на димензи-
јата, во вид на разни облици во специјални калапи: 
меѓушински изолации, елементи за троли, елементи 
за разни склопки, разни запчаници, сиојници, еле-
менти за електрични уреди, апарати и машини. При 
ова работникот ги обавува следните работи: под-
готвува материјали Осуровини) за пресување (ако 
пресува елементи од бак елитни прашок или некоја 
друга маса во облик на прашок), подготвува мате-
ријал (импрегниран текстил или папир), го слага 
тежински во пакети со што ја одредува дебелината 
на плочата. 

Ја подготвува машината (пресата) и помошниот 
алат за пресување. Поставување на материјалот во 
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пресата. Пресување на материјалот под одредени 
услови на притисок и температура. Контролирање 
на режимот на простувањето и регистровање на по-
датоците што ги чита на мерните инструменти. Ва-
дење на готовите отпресци од пресата. Чистење и 
подмачкување на машината и алатот. 

Ракување со различни типови преси: етажни 
преси на калапи, спородвижните и брзодвижните. 
со мерни инструменти (манометри, пирометри, тзо-
морегулатори, хидраулични пумпи разни големини, 
разни калапи. 

Употреба на полир средства за алатот, средства 
за подмачкување на калалите и полираните плочи 
Осиликоески уља, бензински раствор на масти). 

Подготвувач на платно и хартија за изработка кз 
пресувани плочи 

Основната намена на ова занимање е импрегни-
рање на платно или хартија со цел да се нанесе 
извесна количина вештачка смола за производство 
со пресување на разни облици (плочи, цевки, ста-
пови, обликовани елементи) за електрона ол а ци о на 
намена (пертинакс, текстолит плочи и цевки, ста-
пови и профили). Се врши импрегнирање на мате-
ријалот ако се произведуваат плочи и разни прееу-
ваки елементи во калапи. 

Се врши лакирање само од едната страна на 
платното или хартијата ако се произведуваат ц м даи. 

Импрегнираното односно лансирањето се врши и 
се служи со специјални импретнир машина. Се 
служи со аналитичка вага со која го проверува 
квалитетот на лакирањето. Се служи со мерни ин-
струменти (јпирометри, манометри, терморегулатифи, 
механизам за одредување и регулирање на нанесу-
вањето на вештачката смола). 

Се служи со систем за вентилација за проветру-
вање на просториите.- Се служи со лабораториска 
преса за проверка на процесот. 

Ракувач на печка за печење на бакелизувани 
цевки и цилиндри 

Шаржирање на печката за печење. Одредување 
температурна режим на процесот. Темпирање (ре-
гулирање) на терморегулаторот, температурата и 
времетраењето. Дешаржирање на печката. Позна-
вање, одржување и опис на печката. Контролирање 
процесот на бакелизацијата. Се служи со мерни ин-
струменти за мерење на температура. 

Лакер на производи од пластични маси 
Основната намена на ова занимање е на гото-

виот производ да му се зголеми изолационата спо-
собност и да се дотера надворешната страна со ла-
кирање. При ова работникот ги врши следните опе-
рации: 'Приготвува лак со погоден растворач, ал-
кохол или ацетон; ги натопува во лак предметите 
или пак ги шприца со специјален пиштол: ги по-
ставува предметите да се сушат; ракува со пиштол 
За шприцање, комора за шприцање, корито со лак. 
Треба да знае да ја мери густината на лакот, да 
разликува поедини лакови спрема нивната намена. 

Преработуван на пластични маси на струг 
Произведува разни предмети како елементи ла 

употреба во електромашините и апаратите — еле-
менти за уљни склолки, разни подлошки и др. При 

оваа изработка ги обавува следните работи: ја под-
готвува машината и алатот за работа; го подготвува 
и материјалот што ќе го обработува; сечење на ма-
теријалот пред обработката; врши обликување со 
обработка на стругот; ги контролира димензиите 
спрема цртежот. Се служи со циркулар пила, со 
дупчилница, со прибор за брусење и турпирање и 
разен алат потребен во одредени случаеви. Позна-
вање квалитетот на материјалот, целиот алат и ма-
шината на која работи. Нарочно треба да поседува 
вештина и знаење на фазонирање, полирање. Чи-
тање на цртежи. Манипулирање со сите механизми 
на машината. 

Производител на цевки од лискун 
Основната намена на ова занимање е производ-

ство на цевки од лискун како е л ектроиз ол а ци о неч 
материјал. При ова работникот ги обавува следните 
работи: 

— врши рачно намотување на приготвените фо-
лии од лискун на метално језгро. 

— врши пресување на намотаите на машина за 
наменување што е загрејана на одредена темпе-
ратура, 

— врши регулирање на температурата, 
— се служи со машината за намотува ње и пре-

сување и алатот (језгра, помошни мерки). Пригот-
вува материјал за печење. 

Познавање карактеристиките на полупроизво-
дите. Уочување и отстранување на дефектите кај 
машината и 'производството. 

Производител на плочи и фо лин од лискун 
При производството на плочи и фолии од лис-

кун работникот ги врши следните работи. 
— подготвување на фолии од лискун за произ-

водство на плочи, 
— премачкување на фолиите со сврзни сред-

ства (шелак), 
— сложување на фолиите во плочи. 
Се служи со телена мрежа при слагањето на 

плочите за пресување, со четки за премачкување 
на фолииге. Се служи со микрометар за контроли-
рање на димензиите. Ги уочува и отстранува евен-
туалните грешки во производството. 

Пресер на производи од лискун 
Основната намена на ова занимање е производ-

ство на плочи од лискун за употреба како електро-
изолационен материјал во индустријата на елек-
трични апарати и машини. 

Работникот ги обавува следните работи: 
— подготвува лискунови фолии за пресување, 
— врши шаржирање на пресата и ја пушта во 

погон, 
— врши пресување на овие плочи под одредени 

услови пропишани во рецептурата, 
— го регулира температурниот режим во одао: 

со притисокот. 
Се служи со преса и помошен алат, со мерни 

инструменти ^термометар, манометар и терморегу-
латор). Уочува и отстранува дефекти кај машината 
и во производството. 
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Преработуван ца лимунова руда 

Сепарација и сортирање на лискуновата руда 
во пол упроизвод на лискун — п т лити нг по нуме-
ра цин. Сортирање на листовите по нумерација. Сло-
жување на масираниот лискун во сандаци. 

Ракување со ножица рачна или рачно-столна и 
нож со остер врв, микрометар и шаблони. 

Треба да го познава суровиот лискун, неговото 
потекло, сорта, неговите особини и употребата. 

Познавање на стандардите на лискунот. 

Сечач на пластични маси (доработуван) 
Основната намена на ова занимање е доработка 

на сите производи од пластични маси. При ова се 
обавуваат следниве операции: 

— подготвување на машините за работа. Обре-
жување на плочите на циркулар пила, трачиа лила 
и автоматска ножица, 

— шмирглување или триење со турпија на ра-
бовите на предметот, 

— се врши шмирглање и на цевките како при-
према за лакирање и изедначување на димензијата 

— вагање на готовите производи. 
При овие операции се служи со: циркулар пи-

ла, трачка бонсек оила, автоматска односно цолу-
автоматска ножица, машина за шмирглување, тур-
пија, колица за транспорт на производите, вага за 
мерење. 

Треба да знае да манипулира со машините без 
опасност, да ги познава машините и основните 
принципи на функционирањето. 

Б. Теоретски дел 

Кандидатите што полагаат испит за звање ква-
лификуван работник од хемиската струка, ќе го 
полагаат стручнотеоретскиот дел од испитот по 
предмети што се заеднички за сите занимања вз 
оваа струка и посебно по предметот „Специјална 
технологија", што е предвиден за одделни занима-
ња односно група сродни занимања како следува: 

а) СПЕЦИЈАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 
Група, занимава: (Производители на сапун, са-

пунски прашок, кувар на с$цун, олтару ван во са-
пунската индустрија) 

Дефиниција за сапун, врсти сапуни по хемиски 
состав и нивни особини. Опис на технолошките про-
цеси. Земање проби и вршење погонски анализи. 
Маснотии, видови и добивање на истите. Особини 
и начин за добивање на помошните материјали и 
тоа: натриев хидрогенд, калиев хидрокоид, натриев 
карбонат, натрив хлорид, полнители (водено стакло, 
талк, нишесте и др.), етерична уља, мирис ла ви ма-
терии, бои и глицерин. Покрај тоа кандидатот треба 
да ги познава и уредите и машините со кои работи, 
како и да ги отстранува евентуално настанатите 
дефекти. Асортиман и карактеристики на произ-
водите'. 

Занимање: Производител на свеќи 
Дефиниции за свеќи: видови нивните особини, 

правење рецептури и опис на технолошкиот процес. 
Особини и начин на добивање основни суровини: 
парафин, тврдите маснотии (лој, ст еа рим, хидрира-
ни масла и др.)? природни воен ови, озокерит, памук 

(фитили), средства за сјај, белење и бои. ТОЧЈСИ на 
топењето на суровините, да зема и врши погонски 
анализи, да ги познава уредите со кои работи и ги 
отстранува евентуалните дефекти кај машините и 
грешки во производството. 

Занимање: Производител на козметички и ми-
рисни средства 

Дефиниција на козметиката и нејзината подел-
ба. Опис на технолошките процеси. Земање проби 
и одредување погонски ПХ на козметичките арти-
кли. Познавање на суровините и во општи црти 
начинот на нивното добивање како на: стеарин, це-
тацеум, глицерин, л анолин, вазелин, вазелински 
уља, етилни алкохол, нишесте, талк, билни уља. 
етерични масла, емулгатори и средства за конзер-
вирање. Кандидатот треба да ги познава уредите 
со кои работи (опис и отстранување на евентуалните 
дефекти). 

Занимање: Дестилер на течен воздух 
Дознавање составот на атмосферскиот воздух. 

Хемиските и физикалните карактеристики на азо-
тот и кислородот. Критична точка на гасовитите те-
ла при ликвефакцијата. Франкционирање на пое-
дини фракции од течен воздух. 

Група занимања: (Кувар на мисина .и кожен 
туткал) 

Познавање на разни видови лепила и суровини 
за лепила. Белковини. Хемизам при добивање на 
туткал. Хидролиза на белковини. Влијание на тем-
пературата за распаѓање на белковините. Сушење 
на масата. Познавање технолошкиот процес при до-
бивање лепила. Опис на работата во поедини фази 
на овој процес. Причини за грешки во технолош-
киот процес и начин за отстранување. Методи за 
контрола на квалитетот на производите и цолупро-
изводите. Употреба на производите. Манипулација, 
магазинирање и транспорт на готова стока и по-
лупроизводи. Уреди за варење и уреди за тран-
спорт. 

Група занимања: (Производител на нитро лако-
ви, синтетски смоли и ракувач со апарати за ра-
стурање смоли) 

Познавање на суровините, нитроцелулоза, естер 
— растворил и алкохол растворил нигроцелу лоз и. 
Омекнувач^ дибутилфта^ат, трикозилфосфат, дис-
гилфталат итн. Растворувач^ етил, етер, ацетон, 
бутанол, метил и бутил гликол. Ветри: метил, етил 
и бутил ацетат. Хлорирани јагленоводороди: метил ен 
хлорид, хлороформ, тетрохлорјагленоводород, три-
хлоретилен, лесен бензин, толуол, ксилол. Природ-
ни и синтетски смо ли: калафаниум, шелак, дожар, 
сандрак и тн. Алкидни, фекални и молеинзски сме-
ли. Познавање процесот на производството со опис 
на работата во поедини фази. Уочување на грешки-
те во производството и отстранување на истите. По-
знавање на квалитетот, асортиманот и карактери* 
етиките на производите. Употреба, пакување, амба-
лажа и транспортирање на готовите производи. 

Група занимања: (Кувари на лакови, фирнајс, 
мастила и тушеви, нијансер, рибач на премазни 
средства, производители на китови, калофониум и 
терпентин, маст за паркет и обувки и коломасти) 
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Познавање на суровините што имаат примена 
во логичното занимање. Видови масла и нивните 
карактеристики; по однос на можностите за исушу-
вање, полуисушување и неисушување. Видови фир-
најси и начинот за добивање. Видови и добивање на 
мршави и масни лакови. Полнители: Барит, Фелтар, 
креда, талк и др. Неоргански пигмент: Литотон, 
цинквајс, титандиоксид, хромови бои, железни ок-
сиди. Раствору вани: лек бензин, толуол, ксилол, 
терпентин, бутанол и омекнува чи. Познавање про-
цесот на производството со опис на работата во пое-
дини фази на тој процес. Хронолошки ред на опе-
рациите. Уочување на грешките во производството 
и отстранување на истите. Познавање на квалите-
тот, асортиманот и карактеристиките на производи-
те. Употреба, пакување, амбалажа и транспорт на 
готовите производи. 

Занимање: Производител на феролегури и 
карбид 

Познавање на суровините и други материјали 
што имаат примена во работата на занимањето на 
кандидатот: кварцит, хромна руда, вар, антрацит, 
кокс, боксит, калциум флуорит, аморфни јаг лени 
електроди, електродна паста Зодерберг и графитни 
електроди. 

Познавање на технолошкиот процес на произ-
водство на феролегури (феросилициум, си лико фе-

зрсхром и ферохром сирафине) и калциум карбид. 
Опис на работата на поедини фази на тој процес 
(подготвување на суровините, дозирање, шаржира-
ње, излевање). Познавање на Автоматската регула-
ција, на сигурносните уреди: и заштитни мерки во 
производството. 

Асортиман и караткеристики на поедини про-
изводи, употреба, пакување, складирање и отпрема 
на готовите производи. 

Занимање: Кал цин ер 
Познавање на особините на натриумбикарбонат, 

калцинираната сода и на амонијачната сода. Позна-
вање на суровините за добивање на калцинираната 
сода: готвачка сол, амонијак, вар и јаглеродна 
киселина. 

Начин на добивање калцинирана сода по Сол-
веј и Лебланк. Познавање и опис на сите фази на 
технолошкиот процес, како и опис на процесот на 
калцинацијата. Видови печки за калцинација. Опис 
на вентилаторите, бренериге, на контролните и 
мерни инструменти. Главна употреба на содата (ква-
литет, пакување и складирање). 

Група занимања: (Ракувач со печка за добива-
ње на хроматен ггрженец, аутоклавер, производител 
на хромна киселина) 

Познавање на суровините и начинот на доби-
вање за производство на алкални бихромати: хроп-
ца руда, вар, доломит, јаглеродна и сулфурна ки-
селина, калцинирана сода. 

Опис на технолошкиот процес за добивање на 
алка дни бихромати: натриев бихромат во сите фа-
зи по класичната постапка, со разредувач и без 
разредувач (само сода со хромна руда). Мелење на 
суровините (јхромит, сода и варовник). Улога на фи-
нската на мелјавата при пржењето на хромната ру-
да. Врсти печки и процес на пржењето. Темпера-

туриш услови и оксидационата средина за текот и-
процесот. #1злуживање, мелење мокро на пржене-
дот и филтрирање. Бихроматизација со сулфурна 
или јагл сродна киселина. Упарување, кристализа-
ција, центрифугирање и сушење на бихроматот. 
Опис и познавање на технолошкиот процес за до-
бивање на хромна киселина. 

Главна употреба на бихроматот и хромната ки-
селина, пакување и складирање. 

Штетно дејство на бихроматите на човечкиот 
организам и мерки за заштита. 

Занимање: Ложач на водошшнски генератор 
Познавање на суровините и други материјали 

што имаат примена во работата на занимањето на 
кандидатот: лигнит, мрки јаглен, камен јаглен, ан-
трацит и кокс, воздух и водена пара. 

Опис на технолошкиот процес во сите фази на 
газификацијата на тврдото гориво во гас-гопера-
торот и механизмот на основните реализации при 
процесот на газификацијата. 

Да се опишат разни зони на поедини реакции. 
Покрај генераторскиот гас какви други продукти 
се добиваат при газификацијата на тврдото гори-
во. Пречистување и сушење на гелер авторскиот гас. 
Опис и познавање на уредите. 

Група занимања: (Дестилери, производител на 
органски растворачи) 

Дестилација и фракциона дестилација; испару-
вање и ветреење, попишување и снижување на точ-
ката на вриењето во зависност од притисокот; де-
стилација под вакум; катализатор^ криста лиз а ци-
ја. Добивање суровини за дестилација; дрвен оцет. 
катран, растителни семиња и растителни произве-
ди. Добивање на готови производи со дестилација, 
опис и употреба на суровините со кои работи кан-
дидатот. Опис на уредите со кои работи и функци-
јата на важните делови. 

Занимање: (Електролизер) 
Натријум хлорид, добивање од морска вода и 

со експлоатација од земјата. Пречистување на на-
триум хлоридом неговите особини и употреба. Опис 
на построењето за електролиза, електроди, врсти 
електроди и нивното производство. Дејството на елек 
тричната струја при електролизата. Катода и анода; 
производство на хлор, производство на натриум 
хидроксид, производство на водород. Особините на 
производите од електролизата на сол. Опис на пое-
дини фази на процесот на производството. 

Занимање: (Производител на битуменску! на-
трапаш производи) 

Добивање на катран, врсти катрани. Биту мел 
и неговите особини. Добивање препарати од. катран 
и битумен со додаток на. полнители, азбест, песок и 
друго. Суепензи и емулзии. Колоидални млинови, 
центрифуга. Опис на построењето и технолошкиот 
процес за производство на битуменски катранови 
производи, што се произведуваат на неговото работ-
но место Оазбит, тер палир и др.). Опис и особини на 
главните производа 
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Група занимања: (Производители на: оцетна кисе-
лина, ацетат, ацетон, фурфурол, формалдехид, 

уротропин, дрвни дестилер) 
Јагленисување на дрво во ретортна печка. Фак-

тори што влијаат на степенот за искористување на 
продупчите. Производите од сува дестилација на 
дрво; дрвен јаглен, дрвни оцет, дрвен катран, гасо-
вити производи. Преработка на дрвниот оцет, оцет-
на киселина, ацетон, формалдехид, фурфурол, уро-
тралич. Преработка на дрвен шпиритус. Преработка 
на дрвен катран. Добивање на метанол и гас за 
осветление. Опис на построењето и технолошкиот 
процес за сува дестилација на дрво и нивното функ-
ционисање. Улогата на катализаторите. Дестила-
ција, фракциона дестилација, кондензација. Паку-
вање на производите и лагерување. 

Занимање: (Производител на дрвен јаглен) 
Видови на дрво за јагленисување и сува дести-

лација. Видови печки за ј агленисување и сува дес-
тилација на дрво. Опис на печката со која работи. 
Класирање на дрвата Фактори што влијаат за при-
носот на поедини продукти. Влијание на влагата на 
дрвата и кои се дозволени граници. Сушење на др-
вата: природно и вештачко. Улогата на температу-
рата и притисокот. Инструменти за мерење и до-
зволени интервали при работата за температурата 
и притисокот. Одржување на инсталацијата и за-
штита од 'рѓосување и напукнување. Познавање и 
опис на процесот на производството во поедини 
фази. 

Група занимања: (Млинари во хемиската 
индустрија) 

Главните особини и својства на материјалите 
кои се дробат и мелат, хроадна руда, железна руда, 
машинска руда, оловна руда, креч, емајл, тутунова 
прашина, растенија, тутун, махорка, билни семиња, 
земјани бои и други што се дробат и мелат. Тврди-
на на материјалите и зависност на капацитетот од 
тврдината. Видови дробилници, видови млинови, 
опис на уредите, функција на поедините делови. 
Одржување на уредите. Корозија на металите и 
заштита. Електромотори, принцип на работа и врс-
ти. Командни уреди и ракување, осигурачи. Прет-
пазни мерки од електрична струја. Сигнални уреди. 
Транспортни уреди, лента, елеватор, полжав. Цик-
лони, апарати за пакување. Класирање на. матери-
јалот и одредување гранулометрискиот состав. Вли-
јание на прашината врз здравјето и претпазни мер-
ки. Опис на производствениот процес во поодиш! 

' фази. 

Група занимања: ([Производители: на емулзии, 
фотоемулзии, фотоматериј али) 

Познавање на суровините и помошните мате-
ријали за производство на емулзии, фотоемулзии 
и фотоматеријали: сребрен нитрат, амонијак, на-
тријум хлорид, сребробромид и др. Апарати, маши-
ни и други уреди: дугогакатори, емулгирмашини, 
машини за нанесување емулзии, уреди за клима-
тизација и разни мерни инструменти. Познавање и 
опис. Површински напон, вискозитет, однос на вла-
гата и вискозитегот. Влијание на светлоста на по-
едини хемикалии, бои, спектар. Технолошкиот про-
цес на производството на емулзии. фотоемулзии и 

фотоматериј али. Опис и уочување на неправилно-
сти. Пакување и чување на готовите производа. 

Занимање: (Xемолаборант) 
Познавање и подготвување мустра за хемиска 

анализа. Средна проба од мустрите. Подготвување 
на раствори за квалитативна и квантитативна хе-
миска анализа. Опис, употреба и улогата на поеди-
ни инструменти во лабораторијата. 

Група занимања: (Мешач на киселина, подготвувач 
на раствори, филтрувач, отпарувач, ра-
ботник при исцрпување на афион) 

Познавање на суровините и помошните мате-
ријали во производството. Приготвување на суро-
вините. Осигурување на сите услови за едно пра-
вилно и успешно растворување или исцрпување на 
суровината. Карактер на исцрлините (вистински 
раствори или колоидни, заситени или незаситен-*!) 
и растворите. Нивно прочистување Осо филтрирање, 
центрифугирање или со таложење) и концентри-
рање со упарување, како што се работи во произ-
водството. Добивање на материјалот со кристализа-
ција, дестилација или таложење, со детално објас-
нување на процесот на производството. Објаснување 
на поедините фази во производството. 

Група занимања: (Производител на винска кисе-
лина, никотин, средства за заштита на 

растенијата) 
Познавање на суровините и помошните мате-

ријали во производството на никотин, винска кисе-
лина и средства за заштита на растенијата: туту-
нова прашина, махорка, вински камен, тутунови 
стебљики, бази за таложење вар, амонијак, сул-
форна киселина. 

Опис на технолошкиот процес и уредите. Дес-
тилација и дестилација под вакум, филтрирање, 
таложење и испирање. 
Група занимања: (Производител и на електроизола-

ционен материјал на база пластични 
маси и на база на лискун — занимања 
на реден број 59—65). 

Познавање на суровините, нивното потекло и во 
основни црти начин на нивното добивање. Основ-
ната подела на смолите за пластични маси. Деф и-
ниција на пластични маси. Основните карактерис-
тики на смолите за ел ектроиз ол ациј а и нивните хе-
миски и физички особини. Фенол-формалдехидаи 
смоли, крез о л - форм а лдехидни смоли и разликата 
помеѓу нив. Растворачите на овие смоли. Полни-
тели на овие смоли: папир, текстил. Видови на пол-
нителите и нивната подела по намена. Основните 
карактеристики на гтолнителите. Основно познава-
ње на процесот на производството на овие продук-
ти. Опис на поедини фази на производството. Ос-
новно познавање на квалитетот и асортиманот на 
суровините и готовите производи. Познавање на 
основните карактеристики на производствените 
средства што се во примена. Познавање на специ-
фичните хигиенско-технички прописи и мерки. 

б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА 

Кандидатите на испит за квалификуван работ-
ник од сите занимања на хемиската струка ќе ги 
полагаат следните општостручни предмети: 
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1. Општа технологија 
2. Хемија 
3. Физика 
4. Хигиеноко-техничка заштита 
5. Организација и послу вање на претпријатието 

1. Општа технологија 
Увод: предмет и подела на општата техноло-

гија во хемиската индустрија. 
Производство на топлина: нафта, бензин, пет-

ролеум. Масла за подмачкување. Парафин. Асфалт. 
Сува дестилација на дрво: оцетна киселина, ме-

тал, терпентин и калафониум. 
Вода: вода за пиење, вода за котли и отпадна 

вода. 
Голема неорганска индустрија: сулфурна кисе-

лина, готварска сол, сода, солна киселина. Произ-
водство на хлор. Азотна киселина, амонијак. 

Малтер ни сврзани ци: вар. 
Масти и масла: најважни овошни масла и ма-

сти. Сапун, глицерин. 
Шеќер: бѕрикација на шеќерот. 
Скроб и декстрин. Алкохолно вриење. Фирнајз 

и масни бои и лакови. 
Пластични маси. Поликоадензациони и поли-

меризациони соединенија. 
Кандидатите на испитот треба да покажат ос-

новни познавања на карактеристиките на сурови-
ните во хемиската индустрија, а детално за оние 
што ги употребуваат во своето занимање. Треба да 
го познаваат процесот на производството во своето 
занимање со опис на поедини фази на тој процес. 

2. Кемија 
Предмет на хемијата. Материја и промените на 

материјата — физички и хемиски. Елементи, соеди-
ненија и смеши. Атоми и молекули. Хемиски реак-
ции. Хемиски знаци и формули. Анализа и синтеза 
Егзотермии и еднотермни реакции. Оксидација и 
редукција. Киселини, бази и соли. Вода, водород и 
кислород. Употреба на кислородот. Горење. Состав 
на воздухот. Точка на запалувањето. 

Сулфор и негови соединенија. Хлор и негови 
соединенија. Азот и негови соединенија, Фосфор и 
негови соединенија. Силициум и негови 'соедине-
нија, кварц и негови соединенија. 

Калциум и негови соединенија. Магнезиум и 
негови соединенија. Цинк и негови соединенија. Ба-
риум и негови соединенија. Бор и негови соедине-
нија. Олово и негови соединенија. Алиминиум и 
негови соединенија. Железо, манган, бакар, хром, 
никел, жива и нивни соединенија. 

Органска хемија: Органски и неоргански соеди-
ненија, јагленоводороди, нафта и јаглен. Заситени 
јагленоводороди, метан, нафта; незаситени јаглено-
род^ ацетилен, бензол; сува дестилација на камен 
јаглен, алкохоли, глицерин, карбоната киселини. 
Подетално познавање на оние елементи и соедине-
нија што се употребуваат во занимањето за кое 
кандидатот полага испит. 

3. Физика 
Задачи на физиката. Мерење и мерки (единици 

за време, тежина, должина и обем). Особености кај 
телата и агрегатна состојба. Физички и хемиска 
промени. Особености кај цврстите тела. Сила, маса, 
тежина. Специфична тежина, Кохезија и адхезија. 

Притисок: Притисок на цврстите тела, течни и 
гасовити. Пренесувана на притисокот и неговата 
примена. Хидростатичен притисок. Справи за ме-
рење притисок. Сврзани садови, пумпи. Архидоедов 
закон. 

Движење и сила. Поим за движењето. Видови 
движења. Брзина и забрзувале. Слободно пагана, 
тежиште, рамнотежа. Кружно движење. Центри-
фугална и центрипетална сила. 

Триење и отпор. Смртна рамнина. Златно пра -
вило на механиката. Сила, работа, ефекат и нив-
ните единечен мерат. Прости маргини. Лосу, котур, 
клин и употреба. Дефиниција за енергија ^коњска 
снага, киловат). 

Топлина — топлински извори. Движење на топ-
лината. Единици за мерење на топлината. Промена 
кај телата под влијание на топлината. Температу-
ра кај телата и справи за мерење на топлината. 
Агрегатни состојби, топење, оцврстување и испару-
вање. Вриење — зависност на вриењето од темпе-
ратурата и притисокот. 

Топлинска енергија — претварање и механич-
ка енергија во топлинска и обратно. Закон за одр-
жување на енергијата. Парен котел. Парни ма-
шини. 

Светлина. Основни поими за светлина. Извори 
на светлината и ширење. 

Магнетизам. Основни поим за магнетизам. Маг-
нетски појави. 

Основни познавања на електрицитвтот. Елек-
тричен напон. Слаба и јака струја. Електрични 
спроводници и изолатори. Галвански елементи. Еди-
ници за мерење на струја. Инструменти за мерење. 
Видови на електрична струја: едносмерна и наиз-
менична. Електромотор™ динамо машини. 

Звук: општи поими за звукот. 
4. Хигиенско-техццчка заштита 

Поим за хигиената и нејзините основни пра-
вила. Хигиена на трудот, заштита на телото при ра-
ботата, заштита на машините, прва помош при не-
среќен случај, крварење, прелом на коски, потрес 
на мозокот и ел. Долапче за црва помош и неговата 
употреба. Познаваше на постапките и средствата со 
кои се врши дезинфекција на уредите и просто-
риите. 

Техничка заштита: сигурно безопасно движење 
при работата. Обезбедување од пожар и експлозии. 
Одржување на машините и уредите. Постапка прм 
избивање пожар. Ракување со минимакс апарати 
и хидранти за гасење ножар. 

Осветление и проветрување на просториите. 
Кандидатот треба нарочно да ги познава хи-

гиенско-заштитните мерки што се применуваат при 
работа на неговото занимање. 

5. Организација и поодување на претпријатието 
Организација на претпријатието но врска со 

предметот на работата на претпријатието. Опште-
ствен план. Самостоен план на претпријатието. Од-
нос на претпријатието спрема околната, општи-
ната, републиката и федерацијата. Оперативни пла-
нови и програми. Работни единици на претприја-
тието (одделенија, отсеци, уреди, погони, работил-
ници, работни места). 

Средства и фондови на претпријатието и нив-
ното прибавување. Трошоци и калкулации,. 
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Погони, погонски одделенија, работилници. Ор-
ганизација на работата на претпријатието (инди-
видуално и сериско производство, ланчан систем, 
рационализација на работата). Работа на погонот, 
работни налози и погонска евиденција. Помошни 
работилници (електричарска, столарска, автомеха-
ничка и др.) 

Магазин Оза суровини, помошни материјали, по-
лупроизводи, готови производи). Работа на магаци-
ните и евиденција. 

Кандидатот треба добро да ја познава работата 
и организацијата на претпријатието во кое е за-
послен. 

V. 
ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕ ВИСОКО-
КВАЛИФИКУВАН РАБОТНИК ОД ХЕМИСКАТА 

СТРУКА 

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

ба да покаже, врз основа на конкретно дадена прак 
тична -задача, квалитативна и временска способ-
ност за изведување на одредените работи за кои 
се бара стручна спрема на висококвалификуван ра-
ботник. Практичните задачи ги одредува испитната 
комисија, а во врска со предметите од стручно-
теоретскиот дел на испитот и ориентационата про-
грама и задача за практична работа за секое зани-
мање одделно, што е во оваа програма истакнато 
како следува: 

Производител на козметички и мирисни 
средства 

Покрај материјата предвидена за квалифику-
ван работник уште и следното: 

Изработување на тврди парфеми, ружеви за 
усни и лице, пудер медицински, боја за коса (хе-
миски урзолски и билни), прашкови за заби, лали-
си, креони, средство против зноење, лакови за нок-
ти, депилатори, паста за бричење и др. Избира и 
мери суровини, вари, меша, сапунифицира, емул-
гира, лее, филтрира, дестилира, компонира мириси 
и мирисави материи. Бојадисува и раствора улја, 
полни и пакува. 

Познавање, опис и ракување со сите основни 
средства во козметичкиот погон. Познавање техно-
лошките процеси. Составување рецепти. Вршење 
погонски анализи и самостојно раководи со целото 
одделение. Отстранување на дефектите. 

Производител на сапуни 
Предвидената материја за квалификуван работ-

ник се проширува со следното: 
Цепење на маснотии, отпарување на глицерин-

ската вода, како и познавање на сите фази за до-
бивање на глицерин и нивните ап ар ат ури. Да се 
служи исцело со сите основни средства и апаратури 
што се употребуваат во производството на сите ви-
дови сапуни и праштави во сапунската индустрија 
и да отстранува исцело дефекти. Да уочува и от-
клонува дефекти во технологиите процеси на сите 
БИДОВИ сапуни и сапунски прашкови, да дава ре-
цептура, да врши анализа на производството и да 
раководи самостојно со целото одделение. 

Дестилер на течен воздух 
Детално познавање на материјата предвидена 

за квалификуван работник со тоа што, кандидатот 
за висококвалификуван работник сите операции ги 
изведува самостојно. Самостојно отстранување на 
сите дефекти настанати во производството или ма-
шините. Самостојно земање и вршење погонски 
анализи на воздухот. 

Ракувач со производството на нитролакови 
Детално познавање на материјата за квалифи-

куван производител на нитролакови уште и след-
ното: 

Координира ц. раководи со технолошкиот про-
цес за добивање нитролакови, нитроемајли и ни-
троцелулозни лакови и емајли. Раководи и врши 
надзор при растворање нитроцелулоза, филтрирање 
на безбојни лакови, мешање на безбојни лакови и 
пасти и урибавање пасти за емајл. Познавање ра-
ботата на мешалката за растворање, работата на 
центрифутални пумпи, како и уредите за пакување. 

Производител на вештачки смоли 
Исто како и за квалификуван работник со след-

ниот додаток: 
Познавање на особините на растителните улја, 

како и на оние што можат и не можат да се сушат. 
Органски соединенија (фенол, крезол, глицерин, 
пентраеритрит, формалдехид и др.). Познавање и 
работа на аутоклав, вакумиумпи, компресори, ра-
бота со шишињата за јаглева киселина и азот. Ва-
рење на штанд ул је (под нормален и намален при-
тисок) естерифицирање калафониум ити. Уочување 
дефекти ка ј апаратите и самостојно отстранување. 

Кувар на лакови и фирнајс 
Детално познавање на материјата за квалифи-

куван работник уште и следното: 
Самостојно варење специјални видови лакови 

и штанд ул ја. Самостојно правење рецептури за 
нови водови лакови и фирвајс. Начин и систем за 
дозревање и лагеру вање на разни видови лакови. 
Самостојно уочување и отстранување на евентуал-
ни дефекти и грешки во производството. 

Нијансер (мешач на премазни средства) 
Потполно познавање на материјата за квали-

фикуван нијансер и рибач и уште следното: 
Нијансирање на премазни средства спрема од-

редена мустра со додавање мали количества на 
воени материи. Премачкување на пробни мустри и 
упоредување на стандардните. Раководи и врши над-
зор над работата и производството на улјани и син-
тетски премазни средства, над растворањето на 
синтетските смоли, нијансирање^, како и над ури-
бувањето на улјаните бои и емајл. Потполно позна-
вање на работата на сите машини и апарати во про-
цесот на производството и самостојно отстранување 
на евентуалните дефекти. 

Производител на феролегури и карбид 
Наполно самостојна работа. Дава упатства, ја 

организира работата и раководи со целокупното по-
строење и помошните уреди за производство на 
феролегури во сите фази. Темелно познавање ме-
ханизмот и функциите на целокупниот уреѓај (ме-
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ханички и електричен дел). Ставање во погон и 
запирање на целокупниот уред на кој кандидатот 
здобил пракса, пронајдување на грешките во текст 
на производствениот процес и отстранување на ис-
тите. Пресметување на шаржите; преку контролни 
анализи го следи квалитетот на суровините и ква-
литетот на готовите производи. 

Раководител на гасгенераторска станица 
Наполно самостојна работа. Дава упатства, ја 

организира работата и раководи со целокупната 
гасгенераторска станица. Уредување на гастенера-
торите за работа, полнење со гориво, манипулација 
на уредот за пренос на горивото во гасгенераторите; 
пуштање во работа, ракување и запирање при ра-
ботата на гасгенераторите; ракување со уредите на 
гасгенераторите. Го следи составот на гасот преку 
гасни анализи и самостојно ги врши на С02, С0,02 , 
Н2, ИН3, уочување на грешките во производството 
на гасот во построењата и уредите и отстранување 
на истите. 

Дестилер 
Детално познавање на материјата за квалифи-

куван работник и уште следното: 
Наполно самостојно ракување со уредите за 

дестилацијата. Принципот на дестилацијата мора 
добро да го познава, како и физичките и хемиските 
особини на материјалот кој се дестилира. Вршење 
погонски анализи кои му помагаат правилно да го 
води дестилациониот процес. Да врши дестилација 
и фракциона десги лација на катрани, смо ли, разни 
смеши и др. Ректификација на дестилатите. Рас-
паднување на азеотропиите смеси кои се појавуваат 
при секидневната дестилација. Уочување и испра-
вување на грешките во процесот на дестил аци јата. 

Дестилер на шпирт 
Покрај материјата за квалификуван тој треба 

и наполно самостојно да ракува со процесот на про-
изводството. Да ја познава детално целата инста-
лација, функцијата и значењето на поедини дело-
ви. Прорачун на производите кои треба да се до-
бијат секој сат. Надзор над процесот со мерење на 
температурите и квалитетот .на производот. Да 
може да произведува формалдехид, фурфурол и 
уротропин. Да врши анализи на шпирт, формал-
дехид, фурфурол и уротропин. Да открива дефекти 
и брзо да ги отстранува. 

Електролизер 
Потполно познавање на материјата за квали-

фикуван работник. 
Самостојно ракување со уредите за електро-

лиза. Користење на хемиските формули и резул-
татите од анализите за водење технолошкиот про-
цес. Познавање на физичките и хемиските особини 
ка суровините и готовите производи. Детално по-
знавање на законот на електролизата. Брзо откри-
вање на евентуални недостатоци и отстранување 
на истите. 

Дрвни дестилер 
Работите предвидени за квалификуван работ-

ник детално да ги познава и самостојно да работа. 
Да знае да изврши фракциона дестилација на дрв-
ниот оцет и суровиот катран. Да го познава целиот 

технолошки процес за добивање на формалдехид, 
фурфурол и уротропин и самиот да ги произведува. 
Да врши анализи и да се користи со резултатите од 
анализите за водење на технолошкиот процес. Да 
уочува дефекти и неправилности во работата и да 
ги истите отстранува. Правилно организирање и 
обезбедување сигурност при работата. 

Производител на ацетон 
Детално да ја познава материјата за квалифи-

куван работник со тоа што е должен да ја органи-
зира работата и наполно самостојно да ракува со 
целото построеше. Да приготви катализатор и да ја 
познава природата на катализаторот. Да врши по-
гонски анализи и се служи со резултатите од ана-
лизите за водење на технолошкиот процес. Да от-
крива недостатоци и дефекти и да ги брзо отстра-
нува. Да ги познава сите мерки за безбедност при 
работата. Опис на машините и нивната функција. 

Производител на емулзии 
Материјата за квалификуван работник од ова 

занимање се проширува со следното: 
Изработување на емулзија од типот, ул је во во-

да со различни супстанции. Одредување односот на 
основната супстанција, емулгаторот и др. компо-
ненти. Изработување на емулзија од типот вода во 
ул је. Одредување на количините на основната суп-
станција, количината и начинот на додавање на 
емулгаторот и стабилизаторите. Контролирање вред 
носта на суровините и финалните продукти. Дава-
ше напатствија на секое работно место за отстра-
нуваше на погрешните во текот на процесот. Раку-
ваше со сите апарати и машини во погонот, контро-
лираше на нивната исправност и правилно доте-
рување спрема карактерот и намената на финал-
ниот продукт. 

Производител на фотоматеријали 
Материјалот за квалификуван работник се про-

ширува со следното: 
Подготвување на различни видови фотоемул-

зии, со објаснување на процесите со хемиски ра-
венка Зголемување на осетливоста на фотоемул-
зиите спрема некои бои на спектарот. Контроли-
рање на правилното работење на секое работно ме-
сто во производството на фотоматеријали и давање 
упатства за отстранување на грешките во произ-
водството. Испитување квалитетот на финалните 
артикли. 

Ракувач со производството на средства за заштита 
на растенијата 

Изработување на различни средства за заштита 
на растенијата. Одредуваше на потребните коли-
чини суровини и помошни материјали, потребни во 
текот на производствениот процес. Контролираше 
исправноста на апаратите и машините што се упо-
требуваат во погонот и мерните и контролни ин-
струменти. Водење надзор над правилното одви-
вање на производството и давање упатства на се-
кое работно место за отстранување на погрешните 
во текот на процесот. Исправно ползување на инди-
катор реактивите. Да знае активните супстанции 
во какви постотци се додаваат во средствата за за-
штита на растенијата и во каква форма, да се за-
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пази нивната активност. Изработување на поедини 
средства да го објасни со хемиски равенки. Дода-
вање во ггрепаратите капиларно активни и другм 
средства за полесно прилепување кон растител-
ните делови или за поефикасно распршување. 

Прописи за хигиенско-техничката заштита при 
изработување на препарати за заштита на расте-
нијата. 

Производител на бакелизирани цевки 
Детално да ги познава и самостојно да ги оба-

вува сите работи предвидени за квалификуван ра-
ботник од ова занимање. Детално ја познава маши-
ната, алатот и мерните инструменти и ракува со 
истите Го контролира квалитетот на п р о и з в о д с т в о -
то. Врши проверка и одбирање на суровините од-
носно полупроизводите. Ја организира работата на 
работното место. Уочува и отстранува евентуални 
недостатоци во процесот на производството. 

Пресер на пластични маси 
Сите работи предвидени за квалификуван ра-

ботник ги обавува самостојно. Одговара за пра-
вилно одвивање на процесот и функционирање на 
машините и инструментите. Дава упатства, менува 
и дополнува елементи во рецептурата на процесот. 
Дава упатства за односот на притисокот и темпе-
ратурата за одреден производ. Го контролира пра-
вилното функционирање на машините и помош-
ните средства. Уочува евентуални дефекти и и 
отстранува. Врши проверка на квалитетот на про-
изводството. Го организира логичното работно ме-
сто за максимален учинок. 

Подготвувач на платно и хартија за изработка 
на пресувани плочи 

Ги обавува сите работи предвидени за квали-
фикуван работник самостојно и уште следните ра-
боти; 

Врши проверка за квалитетот на производ-
ството на импрегнир машината. Детално ја позна-
ва машината и принципите на функционирањето и 
врши опрема потреба измена рецеатгурата. Ма-
нипулира самостојно со сите (помошни алати, ин-
струменти. Ги уочува евентуалните дефекти и вр-
ши поправка. Врши надзор над складирањето нај 
производите на одредени услови. Врши организира-
ње на работното место за да се постигне максима-
лен учинок. 

Преработуван на пластични маси на струг 
Потполно познавање на материјалот предвиден 

за квалификуван работник и уште следното: 
Врши нарочно прецизни уобличувања по цр-

теж. Познавање на сите детали на цртежот. Само-
стојно изработува цртежи и дава идеи. Врши по-
правка на сите дефекти на машините или во про-
изводството. Ја координира и раководи работата во 
одделението. 

В. — Теоретски дел 

Кандидатите што полагаат испит за звање ви-
сокога алификуван работник од хемиската струка, 
ќе го полагаат стручнотеоретокиот дел од испитот 
по предмети што се заеднички за сите занимања во 

оваа струка и посебно. по предметот „Специјална 
технологија", што е предвиден за одделни зани-
мања односно група сродни занимања како следува: 

а) СПЕЦИЈАЛНА ТЕХНОЛОГИЈА 

Група занимања: (Производи гел на сапуни) 
Опширно и детално познавање на материјалот 

предвиден за квалификуван ра)ботник од ова за-
нимање и уште следното: 

Зема анализи, го одредува алкалитетот, про-
центот на маснотиите, киселинскиот, сапунскиот и 
јодниот број и одредува влага. Да го следи и кон-
тролира технолошкиот процес на сакупите во сите 
фази. Да уочува и правилно отстранува настанати 
грешки во производството и машините. 

Занимање: (Производител на козметички и мирисни 
средства) 

Детално познавање на материјата предвидена 
за квалификуван работник од ова занимање и уште 
•следното: 

Земање и вршење погонски проби на козмети-
чки препарати, како и вршење анализи на основ-
ните суровини и тоа на: стеарин, глицерин, алко-
холи, билни масла, вазелин и вазелински улја. 
Емулзии, особините и какви емулгатори има. Да ги 
познава добро мирисавите материи и прави ком-
позиции. Да го познава нијансирањето и да обоју-
ва козметички препарати. Да ги контролира тех-
нолошките процеси на козметичките препарати во 
сите фази. Познавање на мерки и мерила. Детално 
познавање и опис на уредите и машините и само-
стојно отстранување на дефектите, како и греш-
ките во производството. 

Занимање: (Дестилер на течен воздух) 
Потполно познавање на материјата за квали-

фикуван работник од ова занимање. Познавање на 
физикалните особености на главните состојци на 
атмосферскиот воздух. Контролирање и пречисту-
вање на поедини фракции од атмосферскиот воз-
дух. Потполн опис на технолошкиот процес при 
дестилација на течен воздух. 

Група занимања: (Ракувач со производството на 
нитролакови и производител на вештачки смоли) 

Покрај деталното познавање на материјата 
предвидена за квалификувани работници од оваа 
група занимања, уште и следното: 

Полимеризација и поликондензација. Добивање 
полимеризациони смоли. Алкаидни, фенол - форма л-
дехидни и мзолеински смоли. Познавање ћроцеоот на 
работата со ' опис на поедини работни опфации; 
Причини за настанување дефекти и отстранување 
на истите. Познавање на готовите производи, амба-
лажа и начин на транспортирање (испраќање). 

Група занимања: (Кувар на лакови и фирнајз, 
нијансер-мешач на премазани средства) 

Детално познавање на материјалот предвиде« за 
квалификувани работници од оваа група занима-
ња со посебен акцент на процесот на производство-
то и детален опис на поедини фази и операции. 
Познавање, читање и спроведување на дадена ре-
цептура. Познавање на причините на расипување 
на производите Стрепиш) во производството. Позна-
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ваше на уредите во целина и на .поедини делови ма 
машините — апаратите и инструментите. Позна-
вање на апаратите под притисок и вакум. Основни 
принципи на полимеризацијата. Детално познавање 
и употреба на готовите производи. 

Занимаше: (Производител на феролегури и карбид) 
Покрај материјалот за квалификуван работник 

треба уште да знае: 
Нај темелно познавање на карактеристиките на 

технолошкиот процес во сите фази, карактеристики 
на суровините, описот на целата шема на делува-
њето на електричниот дел од печните трансформа-
тори до самите електроди, електромашинските уре-
ди на електропечхите. 

Занимање: (Раководител на гасгенераторска 
станица) 

Детално познавање на материјалот предвиден за 
квалификуван работник и уште следното: 

Хемиски реакции при газификација на цврстото 
гориво, типови и видови гасгенератори. Опис и по-
знавање на уредите за прочистување на генератор-
скиот гас. Организација на работата во генератор-
ската станица. Самостојно отстранување на евен-
туалните дефекти во уредите и грешките во про-
изводството. 

Група занимања: (Дестилери) 
Материјалот предвиден за квалификуван ра-

ботник се проширува со следното: 
Опис на целото построеше за дестилација и не-

говите делови, каква функција врши секој дел и 
инструмент од апаратурата. Опис на целиот техно-
лошки процес. Познавање на суровините што се во 
употреба, нивното потекло и добивање. Особините 
на производите со кои работи и нивната употреба. 
Принципи за организација на работата 

Занимање: (Електролизер) 
Материјалот предвиден за квалификуван ра-

ботник се проширува со следното: 
Едносмерна и наизменична струја, трансформа-

тори, динамомашина, галванизација. Единици во 
електротехниката за мерење на јачината на стру-
јата, отпор, напон и снага. Основни закони во кои 
се дадени односите помеѓу струја т.е. јачина, отпор, 
напон и снага. Детално познавање и опис на про-
цесот на производството. 

Група занимања: (Дрвни дестилер, производител на 
ацетон) 

Детално познавање на материјалот предвиден 
за квалификувани работници од оваа група зани-
мања и уште следното: 

Самостојно организирање на работата. Опис на 
сите делови од апаратурите и нивната улога. Пра-
вење рецептури за добивање на производите, објас-
нување на хемиските реакции и прикажување со 
формули. Уочување и отстранување на евентуални-
те грешки во производството. 

Група занимања: (Производител на емулзии и 
фотоматери ј али) 

Детално познавање на материјалот предвиден 
за квалификувани работници од оваа група зани-
мања и уште следното: 

Правење рецептури за сместа. Одбирање и 
познавање на суровините. Времетраење на техно-
лошкиот процес. Влијание на разни фактори кои 
позитивно или негативно се одразуваат при произ-
водството, дејство на сензилизаторите, брзина на 
мешањето, топлински и светлосни влијанија и др. 
Опис на поедини фази во технолошкиот процес во 
производството на емулзии, фотоемулзии и фото-
материјали. 

Занимање: (Ракувач со производството на средства 
за заштита на растенијата) , 

Материјалот за квалификуван работник за зва-
њето /производител на никотин и производител на 
средства за заштита на растенијата, се проширува 
со следното: 

Прочистување на продуктите и добивање на 
деривати. Хемиски процеси — објаснување со пи-
шување на хемиски равенки. Детален опис на уре-
дите, ракување со мерните и контролни инстру-
менти. Правење рецептури. Заштита на п»строење-
то од корозија. Смекнување на водата и определу-
вање нејзината цврстина. Уочување на сите евен-
туално настанати дефекти во уредите и грешки во 
производството и нивно ефикасно отстранување. 

Група занимања: ^Производители на електроизола-
ционен материјал на база пластични маси и на база 
на лискун, занимања во прегледот за висококвали-

куван работник под ред. бр. 18—21) 
Детално познавање на материјата за квалифи-

куван работник од оваа група занимања и уште 
следам: 

Познавање на технологијата на суровините за 
пластични .маси (смелите). Детално познавање на 
технологијата и нивната преработка во логичниот 
електроизолационен материјал. Посебно подетално 
знаење на технологијата на бакелитните смоли, на-
чинот на добивање на нивните суровини (фенол, 
крезов и формалдехид). Основно познавање на ин-
сталациите во кои се произведуваат овие смели. 
Детално познавање на преработката на овие смели 
во пластични маси, како електроизолационен мате-
ријал. Суштинско познавање на процесот на баке-
лизација (одделните стадиуми и нивните каракте-
ристики). Детален опис и суштинско познавање на 
целиот технолошки процес на производство на еле-
ктроизолационен материјал (Јод смоли до готов про-
извод) по фази и операции. Одредување степенот на 
кондензацијата на суровите смели и спрема тоа 
одредување импрегнацијата на папир и текстил. 
Тежински односи на растворачот и сувата супстан-
ца на поедини раствори на смешите. Однос на ви-
скозитетот спрема концентрацијата на раствором 
Услови на складирањето во однос на кондезацио-
ниот степен на смолата. Стандард (внатрешни и 
светски) на поедини главни електроизолациони ма-
теријали. Асортиманот на производите и нивната 
примена во индустријата. Главни вредности (кон-
станти) што го карактеризираат квалитетот. Опис 
на поедини фази на процесот на производството. 
Основно познавање на економиката на производ-
ството (учество на плати по единица производ, ма-
теријални трошоци и останата режија во просек). 



17 септември 1958 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 28 — Стр. 461 

б) СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СИТЕ ЗАНИМАЊА 

Кандидатите на испит за висококвалификуван 
работник од сите занимања на хемиската струка 
ќе ги полагаат следните олштостручни предмети: 

1. Општа технологија 
2. Хемија 
3. Физика 
4. Хигиенско-техничка заштита 
5. Организација и поодување на претпријатието. 

1. Општа технологија 
Подетално познавање на материјата за квали-

фикуван работник и уште следното: 
Оплеменување на горивата: Тек на сувата де-

стилација. Ацетилен. Водород. 
Коксување: Споредни производи при коксува-

њето. Бензол. 
Катран на камен и мрак јаглен. 
Производство на лад: Компресиони и апсор-

пциони машини за ладење. 
Голема неорганска индустрија: Калиумова сол. 

Електролиза на натриев хлорид. Течен хлор. Хлор-
на вар. 

Вештачки ѓубриња: азотни ѓубриња, супер-
фосфат. 

Минерални, природни и синтетски бои. 
Туткал и желатин. 
Металургија: Железо. Висока печка и нејзини-

те металуршки реакции, челик, легурен челик, ба-
кар, легури на бронза и месинг, олово и алуминиум. 

Кандидатите за испит за висококвалификуван 
работник треба да ги познаваат карактеристиките 
и начинот на добивањето и употреба на споменатите 
суровини а особено на оние што се во примена на 
нивното занимање. Детален опис на технолошкиот 
процес на производство во своето занимање и срод-
ните занимања. 

2. Хемија 
Кандидатот за висококвалификуван работник 

треба детално да ја познава материјата што се бара 
во програмата за квалификуван работник, а покрај 
тоа треба и уште да знае: 

Хемиски реакции, хемиски закони, катализа-
тор^ валенција, раствори, атомска и молекулска 
тежина, јони), електролиза; етан, пропаѓ бутан 
феноли, алдехиди, кетони, етри, амино киселини. 

Манган и негови соединенија. Бакар и негови 
соединенија. Жива и нејзини соединенија. Хром и 
негови соединенија. Никел и негови соединенија. 

Основи на стехеометриски закони. Поставување 
на хемиски равенки и нивно квалитативно значе-
ње. Моларни односи. 

Концентрација на растворите. Неутрализација. 
Оксидација и редукција. Естри. Масти и белковини. 
Јаг лени хидрати. Скроб. Целулоза. Органски кисе-
лини. 

3. Физика 
Кандидатот за висококвалификуван работник 

треба детално да ја познава материјата што се бара 
во програмата за квалификуван работник, а покрај 
тоа треба и уште да знае: 

Земјина тежа и гравитација; употреба на тежата 
(висак, водна терезија или либела); густина на ма-

теријата и мерење; видови сили, мерење на силите, 
собирање на силите, раставување на силите, резул-
танта; употреба на сврзните садови; воздушен при-
тисок и мерење; манометри. Примена на центрибе-
лежната сила ка ј некои направи (центрифуги, цен-
трибежни пумпи и центрибежни суптилни); поим за 
нишање и примена на клатната. Теразија на лост и 
децимална теразија; водната енергија и нејзината 
употреба; водни машини, водни колца и турбина. 

Звук — Движење на звукот. Брзина и јачина 
на звукот. Тонови. 

Електрицитет — Извори на електрична енер-
гија. Галвански елементи и својства на електрична 
струја — напон, јачина и ел. Машини за производ-
ство на електрична енергија. Машини за претвора-
ње електрична енергија во механичка. Машини за 
трансформација на еден напон и др. Пренос на 
електричната енергија. 

4. Хигиенско-техничка заштита 
Покрај материјалот за квалификуван работник 

уште и следното: 
Прописи на хигиенска и техничка заштита при 

работата. 
Уредување на градилиште, дворови, работни 

простории, подови, магазини, прозори, врата, стол-
бишта, ходници, подруми и тавани. 

Хигиена на работата: чистота, осветление, тем-
пература, влажност, воздух, вентилација, бука и 
вибрација на работни простории. .Заштита на те-
лото при работа (заштитни средства за очи, уши и 
органите за дишење, заштита на раце, нозе, глава 
ити.). Работни алишта и обувки. Гардероби, кло-
зети, умивалници, купалници, ресторани, вода за 
перење, отпадоци и отпадни води. Прва помош кај 
несреќен случај (крварење, лом на коска, труење, 
страно тело во очите, ушите, носот или во јадни-
о т ) и ненадејно заболување. Вештачко дишење. 
Професионални болести. Техничка заштита: сигур-

аност при движењето на работа. Обезбедување про-
тив пожар и експлозија (нарочно кај лесно запа-
ливи и експлозивни материјали). Заштита од труе-
ње и изведување. Одржување на построења, ма-
шини, направи и уреди. Заштита од трансмисии, 
погонски машини, машини радилници (нарочно бру-
силица, како и парни котли. Заштита од електрич-
ната струја. 

Кандидатот треба нарочно да ги познава заш-
титните мерки што доаѓаат во примена во работите 
од неговото' занимање. 

5. Организација и послување на претпријатието 
Организација на претпријатието во врска со 

работите што се изведуваат во истото. Општествен 
план. Самостоен план на претпријатието. Однос на 
претпријатието спрема општината, око ли јата, ре-
публиката и федерацијата. Оперативни планови и 
програми. Работни единици во претпријатијата 
(одделенија, отсеци, погони, работилници, работни 
места). 

Техничко одделение (конструкционен уред, нор-
мирање, припрема за работа и лабораторија). 

Комерцијално одделение ([набавка, продажба, 
фактурисан^ и транспорт). 

Сметководство (средства и фондови на претпри-
јатието и нивно добивање, управување со основните 
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средства, трошоци, калкулации, материјално кни-
говодство!, погонско книговодство, стоковно, нети-
пично, финансиско, благајна, завршна сметка). 

Општо одделение (правна служба, персонална 
служба, помошни работи). 

Погони, погонски одделенија, работилници. Ор-
ганизација на работата во погоните, индивидуално 
и сериско производство, ланчан систем, рационали-
зација на работата. Работа на погонот, работни на-
лози и погонска евиденција. Помошни работилници 
(електричарска, столарска, автомеханичка и др.). 

Магацини (суровини, помошни материјали, по-
лупроизводи и готова стока). Поодување на магаци-
нот и магацинот евиденција. 

Кандидатот треба нарочно да ја познава орга-
низацијата на работата на претпријатието во кое 
работи. 

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

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

Број 130 
5 мај 1958 година 

Скопје 
Секретар 

на трудот на Извршниот совет, 
Мице Димевски, е. р. 

241. 

На основа член 16 од Уредбата за организација 
на заводите за социјално осигурување, член 13 став 
2 точка 3 од Статутот на Републичкиот завод за 
социјално осигурување („Службен весник на НРМ" 
бр. 6/56 година), Собранието на Републичкиот завод 
за социјално осигурување — Скопје, на својата 
седница одржана на ден 26 мај 1958 година, ја до-
несува следната 

О Д Л У К А 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ НА ОКОЛИС-
КИТЕ ЗАВОДИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

ЗА 1956 ГОДИНА 

1. — Вишоците на расходите над приходите (во 
понатамошен текст, кус оци) на околиските заводи 
за социјално осигурување на територијата на НР 
Македонија кои настанале во работењето од 1957 
година, а кои кусоци не можеле да се покријат од 
средствата на резервниот фонд за здравствено оси-
гурување (чл. 16 став 1 од Уредбата за финансира-
ње на социјалното осигурување) и расположивите 
средства по фондовите со одделни намени член —16 
став 2 од Уредбата за финансирање на социјалното 
осигурување, согласно член 16 став 3 точка 1 од 
Уредбата за финансирање на социјалното осигуру-
вање ќе се покријат во целост од расположивите 
средства на резервата на републичкиот фонд за 
здравствено реосигурување и тоа: 

Завод Куманово 
Завод Штип 
Завод Гостивар 

Или вкупно динари: 

дин. 1.523.151 
дин. 17.769.822 
дин. 7.437.501 

26.730.474 

2. — Оваа Одлука влегува во сила со денот на 
нејзиното донесување и објавување во „Службен 
весник на НРМ". 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

М. Димитриевски, е. р 

02 број 1693 
26 мај 1958 година 

Скопје 

242. 

На основа член 16 од Уредбата за организација 
на Заводите за социјално осигурување, член 13 ст. 
2 точка 15 од Статутот на Републичкиот завод за 
социјално осигурување („Службен весник на НРМ" 
број 6/56 г.) и член 55 од Уредбата за финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ" број 12/55 г.), Собранието на Републичкиот 
завод за социјално осигурување Скопје, на својата 
редовна седница одржана на ден 26-У-1958 година, 
ја донесе следната 

О Д Л У К А 
ЗА РА СПО ДЕЛБА НА НАМАЛЕНИТЕ ОПШТИ 

НОРМИ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

1. Општата норма на придонесот за договор-
ните осигуреници од 25% се распре-
делува: 
а) за здравствено осигурување 12,5% 
б) за долгорочно осигурување 12,5% 

2. Одредениот паушален придонес за соци-
јално осигурување на лицата кои вре-
мено се наоѓаат вон работен однос од 
динара 1 200 месечно, во целост се рас-
пределува за здравствено осигурување 100% 

3. Одредениот паушален придонес за соци-
јално осигурување на куќните помош-
ници од 1.000 до 1.500 месечно се рас-
пределува: 
а) за здравствено осигурување 50% 
б) за долгорочно осигурување 50% 

4. Оваа Одлука стапува на сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ", а ќе се применува од 1-1-1958 год. 

Претседател 
на Извршниот одбор, 

М. Димитриевски, е. р. 

02 број 1667 
26 мај 1958 година 

Скопје 

243. 

На основа член 16 од Уредбата за организација 
на заводите« за социјално осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55 г.)} член 13 став 2 точка 
14 од Статутот на Републичкиот завод за социјално 
осигурување („Службен весник на НРМ" бр. 6/56 г), 
и член 19 став 3 од Уредбата за финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 12/55 год.), Собранието на Републичкиот завзд 
за социјално осигурување — Скопје, на своето за-
седание одржано на ден 26-У-1958 година, ја доне-
сува следната 
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О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕС ОД 
ФОНДОТ ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАПУШТА КОЈ ВЛЕГУВА ВО ФОНДОТ ЗА 
ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА КАЈ 

РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД 

Од издвоените средства во фондот за превен-
тивна здравствена заштита на околиските заводи 
за социјално осигурување, како приход во фондот 
•за превентивна здравствена заштита на Републич-
киот завод ќе се издвои дел од 50%-тен износ. 

Пресметувањето на делот на придонесот ед 
претходниот став ќе се врши од страна на околис-
ките заводи за социјално осигурување до 14-ти во 
месецот за изминатиот месец и ќе се уплатува на 
определената сметка на Републичкиот завод за со-
цијално осигурување — Скопје. 

Оваа Одлука влегува во сила веднаш и ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Број 1664 Претседател 
26 мај 1958 година на Извршниот одбор, 

Скопје М. Дгаадтриевски, е. р. 

Врз основа на член За од Законот за јавните 
службеници, Комисијата за службенички работи на( 
Народниот одбор на општината Крива Паланка, ра-
спишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место: 

1, Шеф на Отсекот за стопанство на Народниот 
одбор. 

Услови: Економски или Правен факултет, или 
средна стручна спрема, положен стручен испит и 
најмалку 5 години практика. 

Основна плата по Законот за јавните службе-
ници, а положај на по Одлуката на Народниот одбор. 

Молбите заедно со документите по член 31 од 
Законот за јавните службеници да се достават лич-
но или преку пошта до Комисијата за службенички 
работи на Народниот одбор на општината Крива 
Паланка, во срок од 15 дена по објавувањето на 
конкурсот. 

Од Комисијата за службенички 
работи на НО на општината 

Крива Паланка 
(1231) 

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА 

Државниот секретаријат за . внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-13435/1 од 11-УИ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на Хрис-
товски Лука, од е. Цапари, Битолска околија, роден 
на ден 28 ноември 1927 година во е. Брапггица — 
Охридска околија, од родители: татко Блаже и 
мајка Костадина, така да во иднина роденото име 
ќе му гласи Никола. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Слу?кбец весник да Н Р М \ (129) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-6722/3 од 8-УН-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарно!4© име на 
Пенев Александар, роден на ден 27-П-1938 година во 
град Кавадарци, Титоввелешка околија, од татко' 
Димков Владо и мајка Сара, така да во иднина* 
фамилијарното име ќе му гласи Димков. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (134) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-12045/1 од 21-У1-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарно^ име на 
Станковиќ Слободан, роден на ден 3-УП-1939 год. 
во село Опаје, Кумановска околија, од татко Ми-
лојко Трајковиќ и мајка Гургена, така да во ид-
нина фамилијарно^ име ќе му гласи Трајковиќ 
Слободан. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (135) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14365 од 4-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Кумбаровски Серафим, роден на 8-Х-1926 год. во е. 
Радожда — Охридска околија, од татко Кумба-
ровски Димитри и мајка Наумка, така да во иднина 
фамилијарно^ име ќе му гласи Ку тановски. 

Оваа промена важи од денот на обавувањето 
во „Службен весник на НРМ", (137) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14054/1 од 6-УШ-1958 
год. ја одобри промената на фамилијарното име на 
Динев Видо, роден на ден 15-У1-1929 год. во е. Бег-
ниште, Титоввелешка околија, од татко Динев Дине 
и мајка Роса, така да во иднина фамилијарно!4© име 
ќе му гласи Стефановски. 

Промената на фамилијарната име се протегну-
ва и на малолетните му синови: Димче, роден на ден 
27-УШ-1949 година и Трајче, роден на ден 24-Х-
1951 год., обете родени во град Скопје. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (138) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-18163/1 од 28-УШ-1958 
год. ја одобри) промената на фамилијарно^ име на 
Јанушевски Атанасије, роден на 31-1-1933 год. во 
е. Градовци, Скопска околија, од татко Крсто и 
мајка Цвета, така да во иднина фамилијарно^ име 
ќе му гласи Кузмановски. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". (153) 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРМ, со решението бр. 12-14343/1 од 6-УШ-1958 
год. ја одобри промената на роденото име на До-
невски Благомир, роден на ден 24-Ш-1921 год. во е. 
Гари, Охридска околија, од татко Доневски Горѓи 
и мајка Вета, така да во иднина роденото име ќе 
му гласи Мирче. 

Оваа промена важи од денот на објавувањето 
во „Службен весник на НРМ". , . (145) 
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Службен весник на ИРИ 
РАСПОЛАГА СО СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА: 

Цена 

320 дин. 

210 дин. 

80 дин. 

ИО дид. 

45 дин. 

6) КОМПЛЕТИ НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ": 

— за 1947 година — — — — — — 240 дин. 
— за 1951 година (30) — — — — — 350 дин. 
— за 1952 година (23, 31) — — — — 560 дин. 
— за 1953 година (2) — — — — — 600 дин. 
— за 1957 година (1, 2, 8) — — — — 1000 дин. 

Порачките ги прима администрацијата на „Службен весник на НРМ" — Скопје. Парите да 
се испраќаат на жиро сметка 802-11/1-698. ' 

1) Збирка на републички прописи за прекршоци — со појасненија — уредиле и 
коментирале Димитар Стојчев и Мирослав Тодо ровски — издание 1958 — — 

2) Советите и управните органи на народните одбори од д-р Александар Христов 
— издание 1956 — — — — — — — — — — — — — — — — 

3) Закон за правата и должностите, изборот и ог повикувањето на народните 
пратеници на Народното собрание — издание 1958 — — — — — — 

4) Закон за избор и отповикување одборници на народните одбори со обрасци 
— издание 1957 — — — — — — — — — — — — — — — — 

5) Новиот Устав на Народна Република Македонија — издание 1953 — — — 

СОДРЖИНА 
Страна 

240. Програма за полагање стручен испит за 
звање квалификуван и висококвалифику-
ван работник од хемиската струка — — 445 

241. Одлука за покривање на кусоците на око-
лиските заводи за социјално осигурување 
за 1956 година — — — — — — — 462 

242. Одлука за расподелба на намалените оп-
шти норми на придонесот за социјално 
осигурување — — — — — — — — 462 

243. Одлука за определување дел на придонес 
од Фондот за превентивна здравствена 
заштита кој влегува во Фондот за превен-
тивна здравствена заштита кај Републич-
киот завод — — — — — — — — 463 

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

Народната банка — Скопје, бр. 802-11/1-698. Печатница »Гоце Делчев" П (3844) — Скопје. 


