
Смрт на фашизмот — слобода на народот! 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

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

СКОПЈЕ 
Вторник, 7 јуни 1955 

Број 18 Година XI 

Претплата за 1955 год. изнесува 
800 дин. Овој број чини 30 динари 
Чековна сметка број 801-Т-166. 

111. 
На основа точка 6 од Општото упатство 

за здобивање стручна спрема на работници 
со практична работа во претпријатието! 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52), во вр-
ска со член 12 точка 3 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон за основите 
на општественото и политичкото устројство 
и органите на власта на Народна Р.епублика 
Македонија, пропишувам 

ПРАВИЛНИК 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА 
ПОЛАГАЊЕ ИСПИТИ ЗА КВАЛИФИКУ-
ВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИКОВАНИ РА-
БОТНИЦИ КОИ СЕ ЗДОБИЛЕ СО СТРУЧ-
НА СПРЕМА ПО ПАТ НА ПРИУЧУВАЊЕ 

Член 1 
Во член 23 од Правилникот за полагање! 

испити за квалификовани и висококвалифи-
ковани работници кои се здобиле со стручна 
спрема по пат на приучување („Службен ве-
сник на НРМ" бр. 34/53 и 27/54) се додава 
став трети кој гласи: 

„Испит за висококвалификован работник; 
можат да полагаат и работниците кои при пре-
ведувањето, по Уредбата за стручното оспо-
собување и звањата на работниците и пропи-
сите што се донесени врз основа на оваа 
Уредба, добиле звање специјалист и биле! 
предложени за повисоко звање (виши специ-
јалист, мајстор и повеќе струк мајстор), но 
повисокото звање до 'донесувањето на овој 
Правилник не го добиле. Овие работници го 
полагаат само практичниот дел на стручниот 
испит на соответната струка". 

Член 2 
Овој Правилник влегува во сила со обја-

вувањето во „Службен весник на Народна 
Република Македонија". 

Број 5776 
7 јуни 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симитчиев, с .р, 

112. 
На основа точка 6 став 1 од Општото 

упатство за здобивање на стручна спрема на 
работниците со практична работа во претпри-
јатието („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/52)) 
и чл. 18 став 2 и 4 од Правилникот за пола-
гање испит за квалификувани: и висококва-
лификовани работници, кои се здобиле со 
стручна спрема по пат на приучување 
(„Службен весник на НРМ" бр. 34/53), ја 
пропишувам следната 

ПРОГРАМА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ОПШТООБРАЗОВА-
ТЕЛИИОТ ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ НА СТРУЧ-

НИОТ ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКОВАН И 
ВИСОКОКВАЛИФИКОВАН РАБОТНИК 

I. 
Кандидатите од сите струки на стручниот 

испит1 за квалифЈ^кован и висококвалифи-
кован работник општо образователниот тео-
ретски дел на испитот1 ќе го полагаат по оваа 
програма. 

И. 
А. ЗА КВАЛИФИКОВАН РАБОТНИК 

1. М а к е д о н с к и ј а з и к 
Литературен и народен јазик; реченица: 

Проста и проширена, подмет1 и прирок, видо-
ви на реченици според^начиноЈ на искажу-
вањето; интерпункција на крајот од тие ре-
ченици. Сложена реченица-општ поим. 

Гласови: Македонска азбука и латиница; 
самогласки и согласки. Збор-општ поим. 
Слог: Делење зборовите на слогови, Звуч-
ните согласки на крајот на зборот — право-
пис. Менливи и неменливи зборови-поим за 
едните и другите. 

Именки: Поделба, род, број, образување 
на ,шожина. Правопис во врска со именките. 

Глаголи' Општ поим. Сегашно, минато и 
идно време. 

Л^чни заменки, поим, лице, род, број и 
правопис кај истите. Поим за придавските 
заменки. 

Придавки: Поим, поделба, род, број и сте-
пенување. Правопис кај придавките. 

Броеви — поим, поделба и правопис. 
Член — поим. 
Директен и индиректен говор. Правопис 

во врска со тоа, 
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Составување на молба, жалба и пополну-
вање на обрасци коишто се употребуваат во1 

занимањето на кандидатот.' 
Правилата за пишување на големи и мали 

букви, како и употреба на правОписните зна-
ци (интерпункција), (да се обрне внимание на 
граматичен дел на примери). 

Граматаката и правописните вежби да се 
повржат со текст или на одбрани: примери. 

М а т е м а т и к а 
Аритметика: Цели броеви, арапски и рим-

ски цифри. Употреба на вишецифрени брое-
ви заклучно со милијарда. Четирите основни 
дејствија на сметање со нив. 

Мерки за време. Мерки за должина. Мер-
ки за тежина, за течност, за површина и за-
премина. 

Дропки и четирите сметковни операции 
со нив. ^ 

Размери. Поим и вредност на размерите. 
Проширување и сократување на размерите. 

Пропорции. Поим за пропорција, членови 
на пропорцијата и определување непознат 
член на пропорцијата. 

Правило тројно: просто и сложено. 
Геометрша: Геометриски слики. Поврв-

нина (рамни и криви линии: — права и кри-
ва). Агол; поим за агол, постанок и каоакте-
ристика на аглите и видови аг.ни. Зависимост 
на голрмината на агалот. Елементи при акто-
вите. Обележување и читање на аглите. Ме-
реле на агли, собирање и вадење на агли и 
пренесување на истите. Конструкција на 
аглт/г од 600, ЗО0, 900 и 450. 

Коаг. Клджна линија, центар, радијус и 
дијаметар. Питање на крагот. 

Триаголник. Поим за триаголник и него-
ви елементи (страна, агли, теме). Видони три-
аголник спрема страните и аглите. Видови 
триаголнипи по танковите. Висини и симе-
ТРДЛИ на тона го ттнит хит е. Единствени КОН-
СТРУКЦИИ на триага.ттнитш П Р И дадени еле-
менти. Агли на триаголникот (внатрешни и 
надворешни). 

Четвороа галшш. Поим и елементи на 
^етвороргалиниите, видови вимето а ли и на-
1 едноставни конструкттии по дадени еле-
менти. 

Пресметување обемот на: триаголник, 
квадрат, правоагалник и краг. 

Пресметување површината на триагал-
нштите, четвороаголниците и крагот. 

Поим и видови на геометриски тела. Пре-
сметнување површината и запремината на 
геометриските тела: копка, тространа и чет-
воространа призма, четворострана и тростра-
на пирамида, цилиндер, КОНУС И топка (само 
примени на Формули! еУ При изнаоѓање на 
запр^мините да се натегаат и тежините на 
геометриските тела, на база на специфичната 
тежина (некои материи, разни метали, дрво 
и ДР^ГО). 

ИСТОРИЈА НА НОВ И НАРОДНАТА РЕВО-
ЛУЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

НАРОДИ 
25 и 27 март 1941 година, 6 април. Капи^ 

тулацијата и окупација на Југославија. На-
падот на фашистичка Германија на СССР. 

Одлука на, КПЈ за вооружена борба про-
тив окупаторот. Почеток и развој на народ-
ните востанија. (Србија, Црна Гора, Слове-
нија, Хрватска, Босна и Херцеговина и Маке-
донија). Партизанските одреди, бригади, 
слободни територии со нова народна власт. 

Текот на Народноослободителната војна 
— офанзивите (краток преглед). 

I и II заседание на АВНОЈ. 
Развој на Народноослободителната борба 

во Македонија (краток преглед), I заседание 
на АСНОМ. 

Борби на Народноослободителните војски 
и ПО на Југославија за конечно' ослободува-
ње на нашата земја. Победа над фашистич-
киот агресор и окупатор. 

РАБОТНО, СОЦИЈАЛНО И СТОПАНСКО 
ЗАКОНОДАВСТВО 

Работно законодавство — Поим и врсти 
на работни односи, заснивање на работен од-
нос, должности и права на работникот, одго-
горност на работникот, престанок на работен 
однос. Биро за посредување на трудот и пра-
ва на работникот вон работен однос. Инспек-
ција на трудот' и работни спорови. 

Социјално законодавство — Социјално 
осигурување и неговите права. Органи за со-
цијалното осигурување. Права во случај на 
болест (здравствена заштита, материјално 
обезбедување). Права во случај на бременост 
и пораѓај (материјално обезбедување, парич-
на отпремнина за дете и детски додаток). 
Право во случај на намалување на работо-
способното (инва л иднина). Право во случај 
на старост (старосна пензија) и право во слу-
чај на смрт (погребнина и породична погреб-
нина). 

Стопанско законодавство — Поим за прет-
пријатие, дуќан и други стопански органи-
зации, оснивање на претпријатија; основни 
средства, обртни средства и фондови, Упра-
вување во стопанството к органи на управу-
вањето. 

Б. ЗА ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК 

1. Македонски јазик 
Поим за литературен јазик и народен го-

вор, македонска азбука, согласки и само-
гласки. 

Именки' Општи и сопствени (правопис на 
сопствените именки), род и број кај имен-
ките, 
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Придавки и степенување кај придавките 
(правопис). 

Броеви: Прости и редни (правопис). 
Член: Поим за трите вида. 
Заменки: Лични,, показни и присвоени 

(правопис). 
Глаголи: Сегашно време, минато опреде-

лено свршено, минато определено несвршено, 
минато неопределено време, условен запове-
ден начин, поим за глаголи од свршен и не-
свршен вид. 

Неменливи зборови (поим). 
Проста и. сложена реченица (поим). Под-

мет, прирок, предмет и други додатоци и ин-
терпункција (некои поважни правила). 

Л и т е р а т у р а 
Поим за народна литература. Поим за 

лирски и епски песни. Како се создаваат 
народните умотворби и собирачи на народни 
умотворби. 

Поим за македонската литература во сре-
дината и втората половина на XIX век. Бра-
ќа Миладинови, Глигор Прличев („Сердарот") 
и други Кочо Рацин, Коле Неделковски; 
општ преглед на литературата во НОВ. 

М А Т Е М А Т И К А 

Аритметика — Собирање, вадење, множе-
ње и делење со цели и децимални броеви. 

Деливост н:а броевите. 
Четири сметковни работи со мешовити 

броеви. 
Дропки и четирите сметковни операции 

со нив. 
Размери и пропорции. 
Просто-и сложено правило тројно, про-

цента сметка, каматна сметка и пресметну-
вање на каматата. 

Дигање на квадрат и квадратен корен. 
Сметка на смесите. 
Пенови на к а л к у л а ц и ј а . 
Геометрија: Единици за мерење на дол-

жина, површина и запремина. 
Поим за агол, врсти и конструкција. 
Геометриски слики (поим и врути), триа-

га.ттнипи, четвороагалнини, многуагалнипи 
Елементи, конструкции краг, радијус, дија-
м е т а р тетива и лак, центар^. 

Пресметување на површина на триагол-
ник четвороагалник, многуагалник и друг. 

"Поим за геометриските тела. 
Пресметување на површина и запремина 

на коцка, паралелопипед и цилиндер. 

ИСТОРИЈА НА НОВ И НАРОДНАТА 
РЕВОЛУЦИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

НАРОДИ 
Појавата и развитокот на работничката 

класа и работничкото движење кај југосло-
венските народи пред Првата светска војна 
(краток преглед). 

Октомвриската револуција и нејзиното 
значење. 

Југославија од 1918—1941 година 
Создавање на СХС, нејзиниот карактер и 

уредување (општ поим). 
Создавање на КПЈ (Единствена работнич-

ка партија на Југославија (комунисти). 
Шесто јануарскиот режим. — Монархофа-

шистичката диктатура. (Општ поим). 
Фашизмот, прилики и почеток на II свет-

ска војна. 
Историја на НОВ 
Краток преглед на текот на Народноосло-

бодителната војна. 
I и II заседание на АВНОЈ. 

, Краток преглед на развојот на Народно-
ослободителната борба во Македонија и I за-
седание на АСНОМ. 

Борби на Народноослободителната војска 
и ПО на Југославија, за конечно' ослободува-
ње на нашата земја. Победа над фашистич-
киот агресор и окупатор. 

УСТАВ, РАБОТНО СОЦИЈАЛНО И 
СТОПАНСКО ЗАКОНОДАВСТВО 

Устав - Начала на Уставот и Уставниот 
закон на ФНРЈ. Федеративне уредување на 
ФНРЈ. Права и должности на граѓаните. 

Народна скупштина на ФНРЈ — состав и 
надлежност; Народно собрание на НРМ-со 
став и надлежност; сојузни и републички 
управни органи; редовни судови; стопански 
судови; јавно обвинителство; јавно право-
бранителство. 

Работно законодавство — Поим и врсти 
на работни односи. Засновање на работен од-
нос, договор за работа, стапување на работа 
и работни книшки. Движење во работата, 
распоредување на работата. Работно време и 
одмор. Плати во стопанските организации. 
Заштита на работата — инспекција на тру-
дот и биро за посредување на трудот. Работ-
на дисциплина, работен ред, дисциплинска,, 
кривична и материјална одговорност на ра-
ботниците. Престанување на работен однос, 
материјално обезбедување на лица надвор од 
работен однос. Работни спорови. 

Социјално законодавство — Поим за со-
цијално осигурување и права на социјалните 
осигуреници. Органи за социјално осигурува-
ње. Права во случај на болест. Права во 
случај на бременост и порокај. Права во слу-
чај на намалување на работната способност. 
Право во случај на старост и право во случај 
на смрт. Престанок, губиток и обуставување 
на правото за социјалното осигурување. 

Стопанско законодавство — Самоуправу-
вање во стопанството. Поим за претпријатија, 
дуќани и погонски единици. Оснивање на; 
претпријатија, конституисање фирма, реги-
страција и др. Престанок на претпријатието. 
Имот на претпријатието (основни, обртни 
средства и фондови). Органи на работничко-
то самоуправување: работнички совет, управ-
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ни одбор и директор. Спојување, припајање 
и делба на повеќе претпријатија. 

Оваа програма влегува во сила од денот 
на објавувањето во „Службен весник на 
НРМ". 

Бр; 5567 
6 јуни 1955 година 

Скопје 
Државен секретар 

за работи на стопанството, 
А. Симиѓтчиев, с. р. 

113. 
На основа чл. 158 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија и во врска со Одлуката на Републич-
киот собор на Народното собрание за уважу-
вање оставката на пратеничкиот мандат и за 
одредување дополнителен избор за празното) 
место на народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, Републичката изборна 
комисија донесува 

РЖ Ш Е Н ЈИГЕ 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ( 

ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН 
ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
ВО ИЗБОРНА ОКОЛИЈА КОЧАНСКА П 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Републич-

' киот собор на Народното собрание на Народ-
на Република Македонија во изборна околи-
ја Кочанска П. 

2- Дополнителните избори ќе се одржат 
:на 31 јули 1955 година. 

3. За спроведување на дополнителните 
избори е надлежна Околиската изборна ко-
мисија за Кочанска околија именувана со 
решението на Републичката изборна коми-
сија 'бр. 1 од 15 септември 1953 година. („Сл. 
весник на НРМ" бр. 31/53). 

Бр. 14 
6 јуни 1955 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија, 

Секретар, Претседател, 
Перо Д. Корабар, с.р. Асен Групче, с.р. 

114. 
На основа чл. 158 и 159 од Законот за 

правата и должностите, изборот и отповику-
вањето на народните пратеници на Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-

донија и во врска со Одлуката на Републич-
киот собор на Народното! собрание за уважу-
вање оставката на пратеничкиот мандат и за 
одредување дополнителен избор за празното 
место на народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, Републичката изборна 
комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ) 

ИЗБОРИ ЗА ИЗБОР НА НАРОДЕН 
ПРАТЕНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР 
ВО ИЗБОРНА ОКОЛИЈА БИТОЛСКА IX 

1. Се распишуваат дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Републич-
киот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија во изборна 
околија Битолска IX. 

2л Дополнителните избори ќе се одржат 
на 31 јули 1955 година. 

3. За спроведување на дополнителните 
избори е надлежна Околиската изборна ко-
мисија јза Битолска околија именувана! сој 
решението на Републичката изборна коми-
сија бр. 1 од 15 септември 1953 година („Сл. 
весник на НРМ" бр. 31/53). 

Број 15 
6 јуни 1955 година 

Скопје 
Републичка изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Перо Д. Корабар, с.р. Асен Групче, с.р. 

СОДРЖИНА Страна 
111. Правилник за дополнување на Правил-

никот за полагање испити за квалисти-
ков ани и висококвалифриковани работни-
ци кои се здобиле со стручна спрема по 
пат на приучување . 213 
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112. Програма за полагање на општообразова-
телниот теоретски дел на стручниот испит 
за квалификуван и висококвалификован 
работник 213 

113. Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на народен пратеник на 
Републичкиот собор во ррборна околија 
Кочанска II 216 

114. Решение за распишување дополнителни 
избори за избор на народен пратеник на 
Републичкиот собор во изборна околија 
Битолска IX 216 

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

при Народната банка — Скопје бр. 801-Т-166. Печатница ,,Гоце Делчев" II — Скопје. 


