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69. 

На основа точка 6 став 1 од ОПШТОТО напат-
ствие за здобивање стручна спрема на работни-
ците со практична работа во претпријатието 
(„Службен лист на-ФНРЈ" бр. 54/52 год.), во врска 
со член 35 од Уредбата за пренесување на рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи1 на управата („,Службен лист на ФНРЈ" бр. 
26/56 год.) и член 39 од Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија 
(„Службен весник ,на НРМ" бр. 14/56 год.), Секре-
таријатот за труд на Извршниот совет донесува 

П Р О Г Р А М А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРО-
ГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА КВАЛИ-

ФИКУВАН и ВИСОКОКВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК ОД ПРЕХРАНБЕНАТА СТРУКА 

Во програмата за испит за квалификуван и 
висококвалификуван работник од прехранбената 
струка („Службен весник на НРМ" бр. 3/57 год.) во 
списокот на занимањата по реден број 24 под II се 
додаваат нови редни броеви со следните занимања 
од шеќерната индустрија: 

25. Дифудант 
26. Дефекосатурант 
27. Ракувач на филтрација 
281 Отпарувач на шеќерен сок 
29. Кувар на шеќер 
30. Ракувач на центрафуги 
31. Ракувач со варџилница 
32. Ракувач на сушара 
33. Сушач на резанци 
34. Манипулант на рафинерија 
35. Манипулант на сировинара 
36. Сушач на шеќер. 

II 
По точка 10 под II се додава нова точка која 

гласи: 
11) Производител на шеќер 

А. ПРОГРАМ ЗА ИСПИТ ЗА КВАЛИФИКУВАН 
РАБОТНИК 

ПОСЕБЕН ДЕЛ -ч ПОСЕБНО ЗА СЕКОЕ 
ЗАНИМАЊЕ 

Занимање: Дифудант 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од, испитот, кандидатот 
треба пред испитната комисија да покаже потребно 

стручно познавање кое обезбедува успешно и са-
мостојно обавување на сите предвидени работи во 
занимањето Дифудант, како што се: припремање 
и пуштање во погон на дифузната апаратура, ре-
гулирање на нивото на мешалицата спрема бројот 
на обртаите на пумпата за резанец, четење на 
траксаста вага и пресметување на количината на 
преработената репка за одредено време, регули-
рање на нивото на торањот. Регулирање на нивото 
на торањот. Регулирање на температурата на све-
жата вода, водата од пресите и циркулациониот 
дифузен сок и др. Контрола на целокупната дк-
фузна апаратура преку централната табла за упра-
вување. Контрола на дифузијата спрема лабора-
ториските резултати. Презимање. потребни мерки 
во случај на влошувањето на дифузијата. Одвле-
кување и пресметување во тежински проценти на 
репката. 

II. Теоретски дел 
1. Технологија во производството на шеќер 

П о д е т а л н о 
Дифузија и во што се таа заснива. Дифузија 

на шеќерот од ќелиите на шеќерната ролка. Кој 
резанец се смета за квалитетен и кои се услови 
за добивање на квалитетен резанец. Какво е вли-
јанието да квалитетниот резанец во работата на 
дсфузниот торењ и квалитетот на добиениот сок. 
Познавање принципот на работата на станиците 
што и претходат на дифузијата. Употреба на во-
дата за дифузија. Греење на дифузниот торањ: 
причини и начинот на загревањето. Детално по-
знавање на конструкцијата и арматурата на ди-
фузнист торењ. Врската на дифузниот торењ со 
останатите станици во Шеќераната. Довод на вода 
и пареа. Одвлекување на сокот — водата од пре-
сите и ислужениот резанец. Успорена и убрзана 
дифузија. Познавање на инструментите за мерење 
на температура, притисок, количината на течнос-
тите и нивното очитување. Начин на работа при 
преработка на репката од различен квалитет: здра-
ва, овената, натрула, замрзната итн. Причините л 
начинот за отклонување на губитниците на дифу-
зијата, инфекција и начини на спречување. Поим 
за чистота на дифузниот сок к неговото значење 
за понатамошна преработка. 

Занимање: Дефекосатурант 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот 
треба да покаже потребно стручно познавање кое 
обезбедува успешно и самостојно обавување на 
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сите предвидени работи во занимањето дефеко-
сатурант, како на пример: самостојно ракување со 
процесот дефекосатурација, регулисање на уредите 
за аутоматско дозирање; на погонскиот сок (преку 
прстенастата вага и вентури цевката), за Барово 
млеко и сатурационен гас) преку реглерите и нив-
ната контрола преку Рћ метрите) и друго. Кори-
стење на лабораториските резултати (алкалитет и 
кречни соли) и примена на истите во процесот. 
Контрола на целокупната апаратура за дефеко-
сатурација преку централната табла за управу-
вање). Самостојно извршување на проба со ладен 
притисок на еден од загревачите. Извршување на 
потребни работи во врска со одржувањето! на вен-
тилите: раставување, чистење, брушење, составу-
вање к монтажа за еден вентил за сок, гас и пара. 

И. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

П о д е т а л н о 

Добивање на жива (негаснета) вар во печката 
за вар и познавање на суровината (камен, кокс) за 
тој процес и нивниот продукт (жива вар и јагле-
нороден диоксид). Добивање на Барово млеко. Опис 
на правилната работа на дефекосатурацијата и 
познавање на сите сметњи поради неправилна 
работа. 

Поврзаност на станицата за дефекосатурација 
со останатите станици во шеќераната. Познавање 
на конструкцијата на телата за дефекосатурација 
и целокупната арматура, како и конструкцијата за 
расподелба на варовото млеко, сатурациониот талог 
и друго. 

Доводот и одводот на сокот, довод на пареата 
за греење како и предгреење на загревачите. По-
знавање на инструментите за мерење на темпера-
тура, притисок и за титрирање. 

Орсатов апарат, бирета п/2, 8 п/28 НСБ и 
КаОН, исто така и индикаторите што се употре-
буваат. 

Теоретскиот процес на I к И сатурација — во 
општи црти. 

Занимање: Ракувач на филтрација 

I. Практичен дел 
На практичниот дел од испитот кандидатот 

треба да покаже потребно стручно познавање, кое 
обезбедува успешно и самостојно обавување на 
сите предвидени работи во занимањето ракувач на 
филтрација и тоа: 

Самостојно раководење со работата на цело-
купната филтрација. Пуштање, запирање, испла-
дување, чистење и облекување на Беутел — фил-
трите. Пуштање во погон, запирање, чистење и 
облекување на вакуум филтерите. Транспорт на 
муљот. Познавање и оценување на материјалот за 
филтрација, постапка со употребениот материјал, 
припрема на карбофин, инфузориска земја, како к 
нивното значење за филтрацијата. Работа за одр-
жување на станицата по кампањата. 

Извршување на сите потребни работи во врска 
до одржувањето на вентилите и едавиците за фид-

терите: раставување, чистење, брушење, составу-
вање и монтажа на по еден вентил за сок и пареа. 

II. Теоретски дел 
1. Технологија во производството на шеќер 

П о д е т а л н о 

Филтрација. Влијание на разните фактори на 
брзината на филтрацијата, како на пример: ква-
литет на муљот, температурата на сокот, квалите-
тот на филтер-марамите, притисок на сокот. Де-
тално познавање на процесот на чистење на сокот. 
Врсти и начин на насладување на сатурациониот 
муљ. Состав на сатурациониот муљ: квалитет, ко-
личина и: употреба. 

Причини за лоша работа на вакуум филтерите 
и нивното отклонување. Влијание на муљниот сок 
на квалитетот на добиениот редок сок. 

Губитоци на шеќерот на филтрацијата. Позна-
вање на средствата за чистење на сокот (карбора-
фин, инфузориска земја и др.), средства за фил-
трација (памук, лен, јута и др.) и нивните својства. 
Теорија на испладувањето на сатурациониот муљ. 
Утврдување составот на сатурациониот муљ, коли-
чина и намена. Начин за утврдување губитоците 
на шеќерот на вакуум филтерите. 

Занимање: Отпарувач на шеќерен сок 

I. Практичен дел 
На практичниот дел од испитот кандидатот 

треба да покаже потребно стручно познавање кое 
обезбедува успешно и самостојно обавување на^ 
сите работи! во занимањето одпарувач на шеќерен 
сок И тоа: самостојно ракување со отпарната ста-
ница. Извршување на сите потребни работи во 
случај на недостаток на редок сок. Преземање мер-
ки во случај на брз пораст на притисокот во от-
парката. Промена на цевките во огревната повр-
шина и пробање до ладен притисок. Извршување 
на потребните работи во врска со одржувањето на 
еден вентил за пареа и сок: раставување, чистење, 
брушење, составување и монтажа. 

II. Теоретски дел 
1. Технологија во производството на шеќер 

Д е т а л н о 

Топлина. Својство на водената пареа. Принцип 
на отпарување на вода и сок во отпарните тела. 
Повеѓќекатно отпарување на водата. Услови за , до-
бро предавање на топлината. Причини и следствијл 
од отварањето на каменецот на огреаните повр-
шини,. Врсти пареа, кои се употребуваат за работа 
на отпарната станица и нивните особини:. Утврду-
вање на количината на реткиот сок, отпарната 
вода и добивање на густ сок од 100 кгр. репа. Опис 
на поедините тела и нивното меѓусебно сврзување 
во отпорната станица. Врсти на отпарни тела. Вр-
сти на отпарни станици со обзир на притисокот 
што владее во' поедините тела. Начин на одвод на 
кондензациите и нивната употреба, Инструменти' 
за мерење на притисокот, температурата и густи-
ната на сокот. Поврзаност на отпарната станица со 
останатите станици во шеќераната: котловницата, 
вакуумите, загревачите и др. Важност од рамно-
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мерното опремање на бродовите парен за нормал-
ната работа на отпарката. Влијание на висината 
на нивото на сокот во телата за добра работа на 
одигрувањето. Карамелизација на шеќерот и усло-
ви под КОИ се врши истата. Мерки за нејзиното 
спречување. Почнување со работа на отпарката на 
отпарната станица. Нормална работа на отпарната 
станица. Исладување на отпарната станица. Пре-
варување (искувавање) на отпарната станица со 
цел на чистење. Механичко чистење на огревната 
површина. Абнормалноста во работата на отпор-
ната станица, причини и начин, на нивното отстра-
нување. Видови работа на одржување на отпар-
ната станица. 

Занимање: Кувар на шеќер 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот 
треба да покаже потребно стручно познавање кое 
обезбедува успешно и самостојно обавување на 
сите работи предвидени во занимањето кувар на 
шеќер к тоа: самостојно варење на еден од след-
ните врсти продукти на шеќер: 

— шеќеровина за кристал 
— шеќеровина на средни продукт и 
— шеќеровина на задни продукт. 
Вршење оправил на грејната комора, на ва-

кум апаратите со вршење проба со ладен прити-
сок. Да се изврши демонтажа, чистење, брушење, 
составување и монтажа на еден вентил за пареа 
и еден за сок. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

Д е т а л н о 

Хемиски состав на производите (соковите к си-
рупите). Растворливост на шеќерот во вода. Свој-
ство на процесот криста лизација. Појава на то-
плината! и својство на водената пареа. Употреба 
на снижениот притисок, вакумот и отварање на 
вакумот, Барометарска кондензација и нејзиното 
регулисање. Конструкција и работа на вакум апаг 
ратите со уредите што му припаѓаат. Подробен 
опис на поедините фази при ракувањето на ш с у -
ровините. 

"Ч. 

Начин на варење на еден од врстите произво-
ди: кристал, средна или задна шеќеров ина. По-
стапка со шеќеровината по испуштањето од апа-
ратот (мешање во ладилниците). 

Тешкотии при варењето и начин на отстрану-
вањето. Подробно познавање на постапките со ше-
ќеровините при центрифугањето (делење на си-
рупите: афинација). Примена на аналитичките по-
датоци за работа при варењето. Познавање на еко-
номската страна при употребата на разни врсти па-
реа при варењето, а нарочно во врска со работата 
на отпадната станица. Работи за одржување на ва-
кум апаратите по кампањата. Врска на вакум ста-
ницата со останатите станици во фабриката и 
координација на работата, 

Занимање: Ракувач на центрифуги 

I. Практичен дел 
На практичниот дел на испитот кандидатот 

треба да покаже потребно стручно познавање, кое 
обезбедува успешно к самостојно обавување на 
сите предвидени работи во занимањето ракувач на 
центрифуги и тоа: самостојно раководење со цен-
трифугите за два или повеќе производи. Регули-
рање на работата при пуштањето на шеќеровипата 
во коритата кај центрифугите. 

Контролирање на работата на мешалицата и 
шнексв;;те на рсфежерантите, како и транспорт-
ните средства за центрафугиранисѓг шеќер. При-
премање на сирупот мешање и мешање на шеќе-
ровината предпентрифугите. Контролирање на тем-
пературата на шеќеровината пред центрифугира-
њето. Регулирање на центрифуги^: време на цен-
трифугирањето, делење на сирупите, време на де-
ксвање со вода и со пареа. Користење на лабора-
ториските резултати при оваа регулација. Рабо-
тата на пумпите за одвлекување на сирупите к 
осигурување место за понатамошна преработка на 
сирупите. Контролирање квалитетот на 'шеќерот 
при излезот од центрифугите. Отстранување на 
сите сметњи за постигнување на прописен квали-
тет. Координирање на работата од центрифугите 
до опремата на готовата стока. 

Поврзаност на останатите станици во фабри-
ката со работата на центрифугите. Да се изврши 
демонтажа, чистење, брушење, склопување и мон-
тирање на еден вентил за пареа и за сок. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

Д е т а л н о 
Принцип и целта на центрифугирањето. Цен-

трифугална сила. Начин на нејзиното постанување 
к зависност од бројот на обртите и премерот на 
центрифугите. Особините на шеќеровината. Основ-
ни познавања за варење на шеќеровината. Разли-
кување на разните врсти шеќеровини и условите 
од кот; зависи добриот или лошиот квалитет. Вли-
јание квалитетот на шеќеровината на процесот на 
центрифугирање^). Перење — афинација на ше-
ќерот во центрифугите. Теоретски основи на афи-
нацијата и начинот на изведувањето (вода, пареа). 
Услови за добивање на добар кристал, афинација 
и меласа. За чистотијата. Коефициент на чистоти-
јата Детално познавање на сите уреди во одделе-
нието за центрифугирање со познавање на сите 
конструкциони детали на самата центрифуга. По-
знавање на шемата за движење на сите сирупи до 
резервоарите кај вакум апаратите. Начин на рабо-
тата на центрифугите од сите продукти. Влијание 
на афинапијата на искористувањето на шеќерот. 
Неправилности при центрифугирање^ и начин на 
нивното отклонување. Растопување на афинадата 
и примена на клерата. 

Занимање: Ракувач со сушара 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот, кандидатот 
треба да покаже потребно стручно познаваше, кое 
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обезбедува успешно и самостојно обавување на 
сите предвидени работи во занимањето ракувач со 
сушара и тоа: самостојно раководење со процесот, 
сушење на резанци на печката на бубањот. Извр-
шување на сите потребни работи во случај на брз 
недости,г на резанец, во бубањот. Извршување на 
сите потребни работи во врска со одржувањето на 
вентилите, раставување, чистење, брушење, соста-
вување и монтажа на еден вентил за вода и пареа. 
Контролирање работата на дувачката за сув ре-
занец. Одржување на интензитетот на огнот и бр-
зината на ростОт. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

Д е т а л н о 

Познавање на главните врсти горива, со нив-
ните особини' во поглед на квалитетот, составот и 
начинот на ускладиштување^, ^ако и нивниот од-
нос при согорувањето. Теорија и процесот на сого-
рувањето во основни црти. Познавање на главните 
врсти решетки1 во печката кои' се употребуваат во 
сушарите. Познавање на основата на сушењето на 
резанците. Познавање особините и квалитетот на 
сувите резанци во врска со ускладиштувањето и 
употребата како сточна храна. Познавање на це-
локупниот уред за сушење резанци, бубањот, вен-
тилаторот к др. Започнување со работата на суша-
рата. Нормална работа на сушарата. Прекинување 
на работата на сушарата во случај на недостаток: 
на резанци. Познавање на инструментите: термо-
метар, пирометар, мерачи на промајата и др. 

Занимање: Сушач на резанци 

I. Практичен дел 

Пуштање во погон и запирање на бубањот за 
сушење на резанци. Регулирање на количината на 
влажниот резанец што влегува во бубањот. Кон-
трола и регулација на вентилацијата на бубањот, 
температурата на влезните и излезните гасови од 
бубањот. Време на работата за аутоматско уфрлу-
вање на резанецот. Контролирање на' вагата за ме-
рење на резанец. Контрола на температурата, ква-
литетот и количината на пресованиот1 резанец, кој 
иде на сушење. Контрола на мерките за предо-
строженост, поради палење на резанецот. Одржу-
вање на интензитетот на огнот и брзината на рос-
тот. Одредување на мешавината на јагленот. Кон-
трола на дувачката на сув резанец. Примена на 
аналитичките резултати: во процесот на сушењето 
на резанците. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

П о д е т а л н о 

Познавање на главните врсти горива, нивните 
особини во поглед на квалитетот, составот и на-
чинот на ускладиштување^, како и нивниот однос 
при согорувањето. Теорија и процесот на согору-
вањето во основни црти. Познавање на главните 
врсти решетки во печката што се употребуваат во 
сушарата. Познавање на основните правила за су-
тцезве на резанец. Познавање квалитетите ц осо-

бините на сушените резанци во врска со усклади-
штувањето и употреба како сточна храна. Позна-
вање на целокупната апаратура (уреди) за сушење 
на резанци, бубањот, вентилаторот и др. Позна-
вање на основните правила за пуштање во погон 
на сушарата и нејзиното постојано одржување за 
нормална и несметана работа. Запирање апарату-
рата од работа во случај на недостаток на резанци. 

Занимање: Ракувач на печката за вар 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот 
треба да покаже потребно стручно познавање од 
сите работи што обезбедува успешно и самостојно 
ракување со печката за вар и тоа: самостојно ра-
кување со целокупниот уред на печката за вар. 
Чистење на сепараторот од насобран песок. Само-
стојно извршување на почетното' палење пред кам-
пањата. Самостојно пуштање на печката за вар во 
погон во почетокот на кампањата. Извршување на 
сите потребни работи во врска со одржувањето на 
вентилите. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

Д е т а л н о 

Улогата на додавањето на варта во! технолош-
киот процес. Теорија за печењето на варта. Потро-
шувачка на гориво за печење, температура на пе-
чењето, бреме на печењето, Димензии и' капацитет 
на печката. Производи што настануваат при пе-
чењето на варта и нивните особини. Сировини за 
добивање на варта:. варовник и кокс и нивниот 
квалитет. Детален опис на печката за вар и сите 
уреди за примена на кречното млеко. Задача на 
лаверот и начинот на работата. Работата на пе-
чење на варта и полнење пред почнување на кам-
пањата, палење на печката за вар нормална ра-
бота на печката за вар. Сметњи и неправилна ра-
бота на печката и нивното отклонување. Работо 
околу припрема на Барово млеко и начин на ра-
бота на поедините уреди. Гаснење на варта. Чис-
тење на варовото млеко. Мерење на густината на 
варовото млеко и важноста за одржување на рав-
"номерна густина. Пумпање на варовото млеко во 
шеќераната и расподелба со шема на варовото 
млеко. Врска со останатите станици во фабриката: 
станица за чистење на сокови, компресори за СО.'. 
Контрола и важност на мерењето во кречаната. 

Занимање: Сушач на шеќер 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот 
треба да покаже потребно стручно познавање кое 
обезбедува успешно и самостојно обавување на 
сите предвидени работи во занимањето сушач на 
шеќер: самостојно ракување со сите уреди во од-
делението, контрола на шеќерот што излегува од 
центрифугите. Регулирање на температурата и про 
мај ата во бубањето за сушење на шеќерот. Кон-
трола на шеќерот што излегува од бубањот (во 
смисол на бојата, влагата и големина на зрното). 
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Регулирање и избор на ситата на вибраторите со 
цел на сортирање на шеќерот спрема големината. 
Регулирање на уредите за фаќање на прашината. 
Контрола на бункерите за шеќер. Контрола на 
вагите и мерење на шеќерот, како и контрола на 
вреќите што одат во складиште. Координација на 
работата со рафинеријата. Стално одржување на 
уредите (апаратуркте) во одделението за време на 
производството, отклонување на помали кварови 
за време на производството. 

II. Теоретски дел 
I. Технологија во производството на шеќер 

П о д е т а л н о 

Хемиски состав на производите (соковите, си-
рупите, шеќерот). Растворливоста на шеќерот во 
веда. Својство на процесот кристализација. Основ-
но познавање на кувањето на шеќеровината. Осо-
бини на шеќеровината. Разликување на разни вр-
сти шеќеровина и условите за добивање добар или 
лош квалитет. Принцип и цел на центрифугира-
њето. Центрифугална сила. Зависност на квали-
тетот на шеќерот према процесот на центри,фуги-
рање. Познавање на основната теорија за суше-
њето на шеќерот. Познавање на особините и ква-
литетот на шеќерот: врсти спрема големината на 
зрното и чистотата -(содржина на влага, боја, пе-
пел, поларизација). Познавање на инструментите, 
термометри, пирометри и др. 

ОПШТ ДЕЛ - ЗАЕДНИЧКО ЗА СИТЕ ЗАНИ-
МАЊА ОД ПРАКТИЧНИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

За успешно ракување и одржување на маши-
ните — апаратурите, кандидатите покрај позна-
вањата од занимањето за кое полага испит, треба 
пред испитната комисија да покаже и основно по-
знавање од машино-браварскиот и механичарски'? 

-занает '— занимање, потребно за вршење на след-
ниве работи: одржување на машините — апара-
турите за време на процесот на производството, 
отклонување на разни застои на машините и вр-
шење помали технички оправки за време на про-
изводството, раставување (демонтирање), чистење, 
прегледување, подмачкување, составување (монти-
рање) на машините (апаратурите) и техничка при-
према на машините за пуштање во погон. 

ОД ТЕОРЕТСКИОТ ДЕЛ НА ИСПИТОТ 

1. Основи од физика и хемија 
Агрегатна состојба. Специфична тежина. Тем-

пература и топлина. Испарување, кондензација и 
кристализација. Поим за притисок и вакум. Од-
носот спрема притисокот и температурата на па-
реата. Прости машини (лист-вага). Основи од, елек-
тротехниката (волт, ампер, ват и квч.). Енергија — 
работа. Уреди за ладење, парен котел. Електро-
мотори. Основни појмови од неорганска хемија 
(киселини, бази-неутрализација). Основни појмови 
од органска хемија (јаглени хидратИ, белтоци, мас-
ти и масла). Општи карактеристики на јаглените 
хидрати: шеќер, скроб и целулоза. 

2. Технологија во производството на шеќер 
во главни црти 

Познавање на целиот процес на производство-
то на шеќер и машините (апаратурите) во кои се 
врши процесот: довозот на репката, чистење на 
репката од примесите, добивање на сокот, чистење 
на сокот, отпарување на водата, кувдње и доби-
вање на кристален шеќер. 

Во главни црти да се познава начинот на до-
бивањето на споредните производи: излужени и 
суви резанци^ сатурационен талог и меласа, исто 
така и нивната примена. 

Суровини и помошен материјал и производи на 
индустријата за шеќер: шеќерна репка, одгледу-
вање К' начин на оплеменување. Особини на ше-
ќерната репка и проценување на квалитетот. Со-
ставот на шеќерната репка. Ускладиштување на 
шеќерната репка. 

Горива: врсти, особини и квалитет на горивата. 
Варовик и кокс: особини; и квалитет. 

Филтрационен материјал: врсти на материја-
лот (памук, лен, јута, перлон и други — квалитет 
и особини). 

Масти; и масла за подмачкување — употреба и 
квалитет. 

Материјал за пакување — амбалажа — вреќи 
(книжни и јутени), квалитет и начин на чување. 

Други помошни материјали: врсти, и употреба 
— амонијачна сода, каустична сода, активен ја-
глен, бланкит, лој, ултрамарин, солна киселина, 
сумпор диоксид и тринатриум фосфат. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Основно познавање на машините и нивните 
елементи во производството на шеќер и нивните 
технички карактеристики во општи црти. 

Детално познавање на машините к нивните 
елементи на кои кандидатот работи односно со кои 
ракува и тоа: опис, принцип на работа, начин на 
ракување и одржување на истите. Дозволено на-
прегање, најчести кварови и начин на нивното 
отклонување за време на процесот на производ-
ството. Раставување (демонтирање) на машините 
и нивните елементи, чистење, подмачкување, мон-
тирање на машините и нивните елементи и при-
премање на истите за пуштање во погон. 

Познавање на поедини материјали: с у р к ^ же -
лезо, челик бел и сив лим, челичен лим, обоени 
материјали, нивните хемиски и физички својства 
и нивната примена во пракса. 

Познавање на основниот алат за ,монти,рање, 
поправки, одржување и подмачкување на м о ќ -
ните. 

Познавање на мазивата и маслата за подмач-
кување на машините во производството на шеќер. 

4. Хигиена и хигиено"техничка заштита 

Појам за хигиената и нејзините темелни пра-
вила. Хигиена и работата (општо), а особено чис-
тоќа на телото и во одделението при работата. 
Прва помош во случај на несреќа, особено крва-
рење, скршена коска, потрес на мозокот, струење 
и слично. Шкаф за неопходните лекарства за да-
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вање прва помош и неговата употреба. Профе-
сионални болести. Основно за хигиената за пре-
хранбените намирници и 'физиолошката вредност 
на поедините состојци на храната. Познавање на 
средствата со кои се врши дизенфекција и борба 
со штеточините, како и дезинфекција на фабрич-
ките простории. 

Техничка заштита: сигурност и движењето при 
работата. Осигурување против пожар и: експлозија, 
одржување на машините, направите ц уредите. За-
штита ка ј погонските машини и машинските ра-
дилици. Постапка при избивање пожар. Ракување 
со апаратите и хидрантите за гасење на пожар. 

Кандидатот треба нарочно да ги познава хи-
гиено-заштитните мерки, кои доаѓаат во примена 
во работата од неговото занимање. 

Б. ПРОГРАМА ЗА ИСПИТ ЗА ВИСОКОКВАЛИ-
ФИКУВАН РАБОТНИК 

Занимање: Манипулант на суровина 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот, кандидатот, 
покрај стручните познавања што се предвидени 
за квалификуван работник, треба да покаже и по-
себна стручна и раководна спрема, неопходна за 
успешно и самостојно раководење и водење на тех-
нолошкиот процес во погонот на сироварата спре-
ма' шемата за работа. Да ја координира и контро-
лира целокупната работа на сите станици што спа-
ѓаат во сироварата и тоа: 1 

а) Репара. — Вршење контрола на сите уреди 
и работни места почнувајќи од каналите за репа 
до резалиците за репа. Регулирање на пловењето 
на репата во фабриката. Регулирање на работата 
на уредите за дозирање на репата, фаќачот на лис-
тови и трева, за фаќање камен. Пуштање во погон 
и зауставување на пералната за репа и контроли-
рање на миењето на репата. Регулирање на ши-
бери за здружување на репата и, репните пумпи. 

б) Уреди за дифузија. — Одредување на бројот 
на резалиците што треба да бидат во погон. Пу-
штање во погон и регулирање на целокупниот уред 
за дифузија. Читање на Б а н д - вагата и пресме-
тување на преработката. Анализирање на дифуз-
ниот сок, слатките резанци, излужените резанци. 
Регулирање на одвлекувањето и пресметување на 
истото во тежински проценти на репата. Пресмету-
вање на губитоците на дифузијата к мерки за нив-
ното отклонување. Служење со арматурите, термо-
метрите и другите апарати за мерење и контро-
лирање. 

ц) Дефекоситурација. — Ракување со целокуп-
ниот уред за чистење на соковите. Регулирање на 
количините на варовото млеко, сатурациониот глас, 
повратниот талог и количините на погонскиот СОСЕ. 

Одредување на алкалитетот и кречнкте соли на 
1а, б, ц, II сатурација, згустениот муљ и користење 
на најдените резултати во процесот на чистењето 
на соковите. Одредување на квалитетот на соко-
вите: брзина на седиментациј ата, брзина на фрус-
трацијата и волуменски процент на муљот, како к 

мерки за нивното подобрување. Целокупна, контро-
ла на еатурацијата преку централниот орман за 
управување. 

д) Филтрација. Контрола на работата на декан-
терите, вакум филтерите и припрема на филте-
рите за-пуштање во погон на истите. Губитоци на 
филтрацијата и мерки за нивното отклонување. 

е) Отпарна станица и загревачи. Вршење кон -
трола на работата на отпарната станица и ускла-
дување на истата со работата на останатите ста-
ници. Контрола и одржување на пропишаната тем-
пература и притисок на отпарните тела и загре-
вачите. 

ф) Ускладување на работата во печка за вар. 
Полнење и празнење на печката. Гасење на варта. 
Контрола на чистотата и густината на варовото 
млеко. Ускладување на работата на варџилницата, 
суша рата, котловницата и рафинеријата со сиро-
вара. 

II. Теоретски дел 

1. Основи на физиката и хемијата 

Физички и хемиски појави. Задачи на физи-
ката. Начн на проучувањето на физичките појави 
и физичките закони. Основни закони: Просторност, 
деливост, непробојност и примената на овие закони 
во техниката. Тело и материја. Молекули, атоми 
и кристали. Кохезија и атхезија. Агрегатна состој-
ба. Механика и механички појави. Мирување и 
движење. Поделба на механиката: Кинетика, ди-
намика и статика. 

Специфична тежина. Температура и топлина. 
Испитување, кондензација и кристализација. По-
јам за притисок и вакуум. Однос на притисокот и 
температурата на пареата. Принцип на лостот — 
ваги. Триење и отпор на средината. 

Основи на електричеството. (Ур11, \уа1; и к^ћ) 
Енергија, работа. Парен котел. Електромотори. 

Основни поими од неорганската хемија: Кисе-
лини^ бази, неутразлизација Основни поими од 
органската хемија: јаглени хидрати, белтоци, ма-
сти и масла. Општи карактеристики на јаглените 
хидрати: шеќер, скроб и целулоза. 

2. Технологија во индустријата на шекер 

Сем програмата за звање висококвалификуван 
работник: дифундант, сатурант, ракувач на фил-
трација, ракувач на печката за вар треба уште да 
знае: Подробен технолошки процес, арматурата, 
начин на работа на сите станици во сироварата. 
Подробно познавање на целокупната шема за ра-
споделба на пареата, водата, Јгасот и сокот. Повр-
заност на сироварата со останатите одделенија: кот-
ловницата, електричната централа, сушарата и ра-
финеријата. Основни познавања и опис на начинот 
на работата на сите врсти пумпи во сироварата, 
како и начинот на ракување со истите. Познавање 
во груби црти на електромоторите и начин на ра-
кување со истите. Примена на аналитичките по-
датоци добиени од лабораторија во своето одделе-
ние, како и вршење на поедноставни1 пресметува-
ња потребни за манипулација во сироварата. Ор-
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ганизација на работата за одржување на сите тех-
нолошки уреди по кампањата. 

3. Основно познавање на машините во 
производството на шекер 

Познавање на елементите на машините. Општо 
за елементите на машините: стандарди, обележу-
вање, допуштено напрегнување, пресметка итн. Де-
тално познавање на машините во индустријата на 
шеќер, нивниот опис и раководење со ремонтот. 

Клинови, шрафови, матици, опруги, цевни за-
горувани, вентили, прирубници, засуни, славини, 
осовини, спојници, лежаи, запчаници, сиџири итн 

Познавање на поедините материјали: сурово 
железо, бел и сив лим, челичен лим, мазива, ала-
ти итн. 

Основни работи: Употреба на алатот за мон-
тирање, варење, ковање,- колење, токалење, дуп-
чење, стругање, глодање, брушено, турпијање и др. 

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 
Поим за хигиената и нејзините основни пра-

вила. Хигиена на трудот (општо). Посебно, чистота 
во одделението и на телото при работата, заштита 
на телото при работата, заштитни средства при 
работата, прва помош во случај на несреќа. По-
себно за крварење, прелом на коски, потрес; на мо-
зокот и сл. Шкавче за прва помош и неговата упо-
треба. Професионални болести — заболување. Ос-
новно за хигиената на животните намирници и 
физиолошката вредност на поодделни состојци на 
храната. Познавање на постапката и средствата со 
кои се врши дизинфекција на машините и про-
сториите. Дизинфекција во борба со штеточините 
како и дератизација на просториите во претпри-
јатието. 

Техничка заштита: Сигурност во движењето 
при работата. Осигурување од пожар и експлозија, 
одржување машините и другите технички уреди. 
Заштита при погонските машини и при други тех-
нички направи. Постапка при појава на пожар ра-
кување со минимакс апарати и со хидрантите за 
гасење пожар. 

Кандидатот особено треба да ги познава хи-
гиено-заштитните мерки кои се применуваат во 
работата на неговото занимање, односно на работ-
ните места во погонот со кој тој раководи. 

Занимање: Манипулант на рафинерии 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот, кандидатот, 
покрај стручните познавања што се предвидени; за 
квалификуван работник треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема, неопходна за успешно 
и самостојно раководење и водење на технолош-
киот процес во погонот на рафинеријата по одре-
дена шема за работа. Да ја контролира и коорди-
нира целокупната работа на станици во рафинери-
јата и тоа: 

а) Вакуум станица. Контрола на' работата на 
вакуум станицата т.е. правилно користење на бро-
довите парен во врска со отпарната станица, пра-
вилно земање на сирупите, густиот сок и клерата 
за одредени врсти шеќерна маса. Контрола на тем-

пературите на сирупите и клерата. Контрола на 
искористувањето. Самостојно нување на сите ше-
ќерни маси. 

б) Центрифуги. Мајшовање на шеќерните маси 
во ладњачите и ,контрола на нивната температура. 
Почнување со центрифугирање^ наѕ поедините Ба-
рови: Времето на центрифугирањето, одделување 
на белиот од зелениот сируп, на дековање со вода 
и пареа, меѓувреме на центрифупарањето и вре-
мето на празнењето. Контрола на работата на ме-
шаљките, на центрифугите на транспортните уре-
ѓаи за опрема на центрифугираниот шекер. Кон-
трола на сирупите. Контрола на работата на пум-
пите за сирупи, клера и вода. Контролирање ква-
литетот на шеќерот и остранување на сите пречки 
за постигнување на пропишан квалитет на шеќе-
рот. Контрола на работата на уредите за сушење, 
сортирање и пакување на шеќерот. 

ц) Растопување и мајшовање. Контрола на ра-
стопувањето на В-шеќерот и сировиот шекер, кон-
трола на температурата и густината. Контрола ,на 
мајшовањето на Ц-шекерот како и густинкте на 
масата, контрола на квалитетот и отклонување на 
сметњите за добивале на квалитетна клера. Коор-
динација на работата на поедините одделенија во 
рафинеријата к отиарната станица. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм — како за занимање висококвалифи-
куван манипулант на сировара. 

2. Технологија во индустријата на шекер 
Освен програмата за звање квалификуван ку-

вар на шекер ракувач со центрифугите, ракувач на 
филтрацијата треба да знае: 

Детално познавање на процесот, апаратите и 
начинот на работата на сите станици во неговото 
одделение. Детално познавање на целокупната ше-
ма на расподелбата на пареата, водата, сокот, сиру-
пите и клерата во рафинеријата и врска со оста-
натите одделенија во фабриката. Основно познавање 
на сите врсти пумпи во рафинеријата, како и начин 
на ракување со ниви Разбирање и правилно кори-
стење на аналитичките податоци од лабораторијата 
во своето одделение, како и вршење поедноставни 
пресметувања кои се потребни за работа во рафи-
неријата. Влијание на чистотата на меласата на ис-
користувањето на белата роба. Кување на сите 
производи на шекер према узорак. Организација и 
координација на сите работни места во рафинери-
ја. Познавање на различните шеми во рафине-
ријата: Нување на два или три продукти, т.е. ну-
вање на полурафинадно или1 рафинадна бела; роба. 
Влијание на различните шеми на кувањето на чи-
стотата, на производите и сирупите како и на еко-
номична потрошувачка на пареата. Познавање во 
груби црти на електромоторите и начин на раку-
вање со нив. : 

3. Основно познавање на машините во 
производството на шекер 

Програм — како за занимање на висококвали-
фикуван манипулант на скровара. 
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4, Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програм — како за занимање на висококвали-
фикуван манипулант на скровара^ 

ЗАНИМАЊЕ - ДИФУНДАНТ 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот, кандидатот, 
покрај стручните познавања што се предвидени за 
квалификуван работник, треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема, неопходна за успеш-
но и самостојно ракување и водење на технолошки 
процес во погонот за дифузија.. Да ја контролира и 
координира целокупната работа што е условена со 
дифузијата и тоа: 

Одредување на количините на свежата и во-
дата од пресите за дифузијата. Анализа на дифуз-
ниот сок к примена на истите во процесот на ди-
фузија. Анализа на излужениот резанец и прес-
метување на губитоците на шеќерот во излужениот1 

резанец. Регулирање времето на дифузијата. Пре-
земање на мерки ири пократки и подолги застои 
во фабриката. Изнаоѓање на причините за лошата 
дифузија (регулирање "температурата, времето на 
дифузијата,, квалитетот на резанците итн.). Регули-
рање на ПХ на свежата вода. Координација на 
работата на дифузијата со останатите станици во 
сировара. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм — како за занимање на висококвали-
фикуван манкпулант. 

2. Технологија во производството на шекер 
Освен програмата за квалификуван дифундант 

треба да знае: 
Детално познавање на технолошкиот процес, 

арматурата, и начинот на работата на целокупниот 
уреѓај за дифузијата. Оптимални услови на дифу-
зно ата. Преминување на нешекерите во сокот и 
последиците од нив на понатамошната преработка. 
Боја на дифузниот сок. Инверзија на сехарозата во 
време на дкфузијата. ' Факт на прочистувањето на 
сокот на дифузијата. Теорија на изложувањето во 
спротивен смер. Детално познавање на шемата за 
расподелба на пареата, водата и сокот. Основно 
познавање, опис и начин на работата на сите 
пумпи во неговата станица како и начин на раку-
вање со истите. Организација на . работата за одр-
,жување на сите технолошки уреѓаи после кампа-
њата. 

3. Основно познавање на машините во 
производството на шекер 

Програм — како за занимање висококвалифи-
куван манипулант. 

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програм - како1 за занимање висококвалифи-
куван манипулант. 

Занимање — Дефекосатурант 

I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот 
покрај стручните познавања што се предвидени 
за квалификуван работник, треба да покаже по-
себна стручна и раководна спрема неопходна за 
успешно ќ самостојно раководење и водење на тех-
полошкиот процес во погонот на дифекосатурација. 
Да контролира и координира целокупната работа 
што е условена со дефекосатурацијата и тоа: 

Количината на муљната супа што треба да се 
доведе на дифузниот сок. Количинско мерење на 
погонскиот сок. Регулирање на односот меѓу погон-
скиот сок и варовото млеко. Регулирање на распо-
делувачот на варовото млеко (за I а, б, ц, И I сату -
рација). Количинско подесување на односот према 
погонскиот сок и загубениот муљ I. Регулирање на 
сатурационен гас (волуменски проценти и прити-
сок). Регулирање на ПХ вредности на поедините 
реакциони тела и меѓу крепење. Подесување на 
потребните температури самостојно вршење на 
анализи (алкалитет, кречни соли, содржина на СО2 
во сатурациониот гас, седиментационен коефи -
циент и примена на резултатите во процесот. Одр-
жување на уредите и организација на ремонтот по-
сле кампањата. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм — како за занимање висококвалифи-
куван манипулант. 

2. Технологија во производството на шеќерот 
Освен програмата за звање квалификуван де-

фекосатурант треба да знае: 

Потреба за чистењето на сокот. Методи за чи-
стењето на соковите. Дефекација. Хемиските про-
цеси при дефекацијата (во главни црти). Расподе-
лување на варовото млеко. Целта и условите за 
сатурацијата. Хемиски реакции1 на сатурацијата, 
(во главни црти). Дефекосатурација — цел и зна-
чење. Ефект на чистењето на соковите. Губитоци 
на шеќерот на дефекосатурацијата. 

Подробно познавање на технолошкиот процес, 
арматурата и начинот на работата на целокупниот 
уретај за дефекосатурација. Подробно познавање 
на возможните шеми за работа (меѓукречење нак-
надно крепење) како и оценување на потребата од 
нивното укопчување и ископчување од технолош-
киот процес. Основно познавање на сите пумпи во 
неговата станица к: начин на ракување со нив. 

3. Основно познавање на машините во 
производството 

Програм за занимање висококвалификуван ма-
нипулант сировара. 

Ч. Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програма за занимање весококвалификуван 
манипулант сировара. 
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Занимаше — кувар на шекер 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот, 
покрај стручните познавања што се предвидени за 
квалификуван работник треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема неопходна за успешно 
и самостојно раководење и водење на технолош-
киот процес во погонот за нување на шеќерот. Да 
контролира и ја координира целокупната работа 
што е условена со кувањето на шеќерот, како: Са-
мостојно водење на сите врсти шекеровски. Исто-
времено водење на два апарата за различити про-
изводи. Користење на сите алтернативни можно-
сти за работа по дадена шема. Координирање на 
работата со станицата за филтрација и центрифу-
гирањето. Користење на лабораториските анализи. 
Водење на ремонт. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

2. Технологија во производството на шеќерот 
Освен програмата КВ кувар, треба да знае: 
Цел и технолошка шема за уварување и кри-

стализација. Растворливост на шеќерот и коефи-
циент на презаситеноста. Кристализација на ше-
ќерот — растење и форма на кристалите. Ква-
литет на сирупите и шекеровините — метод на 
испитување. Пресметување искористување на бе-
лата роба. Шекер во меласата. Фактори За ство-
рување меласа. Детално познавање на целокупната 
шема за расподелба на водата, пареата, сирупите 
и кларата. Разбирање и правилно користење на 
аналитичките податоци од лабораторијата како и 
вршење на пресметување кој се потребни за работа 
во рафинерија. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

4. Хигиена и хигиено"техничка заштита 

Програм како за занимање ВКВ манипуланг. 

Занимање: Ракувач на варџилница 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот, 
покрај стручното познавање што е предвидено за 
квалификуван работник, треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема неопходна за успешно 
и самостојно раководење и водење на технолош-
киот процес во погонот за производство на вар. Да 
контролира и ја координира целокупната работа 
што е условена со производството на вар и другите 
погони во шеќераната како и класирање и прави-
лен избор на големината на каменот и коксот. Вре-
менски размаци за полнење на печката. Полнење 
на варџилницата пред почнувањето на кампањата 
Односот на каменот спрема кексот и првото пол-
нење. Контрола на температурата во зоните на 
печката. Преземање мерки при кревањето на огнот 
и обратно. Гаснење на варта. Регулирање на гу-
стината на вареното млеко. Пречистување на Ба-

ров сто млеко преку хидроциклоните, вибраторите 
п друго. Познавање и одржување на целокупниот 
уред во! варџилницата и ракување со неа. Органи-
зација и раководење со ремонтот. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм како за занимање ВК манипулант. 

2. Технологија во производството на шеќерот 

Освен програмата КВ ракувач на варџилни-
цаѓга треба да знае: 

Хемиски основи на добивањето на варта и СО -. 
Суровина за добивање на истите. Конструкција и 
капацитет на точката. Температура на печењето л 
процесот во печката во разните зони. Расходаност 
на топлината и количината на добиениот СОз од 
кексот и каменот. Хемиски процес при гаснењето 
на варта. Принцип на работата на хидроциклоните. 
Детално познавање на пумпите во варџилниците 
како и раководење со истите. Координација на ра-
ботата со останатите станици особено со с ату ра-
цијата. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Програм како за ВКВ манипулант. 

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програм како за ВКВ манипулант. 

Занимање: Ракувач на еушара 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот, кандидатот 
покрај стручното познавање што е предвидено за 
квалификуван работник, треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема, неопходна за само-
стојно и успешно раководење и водење со техно-
лошкиот процес во погонот на сушарата. Да кон-
тролира и ја координира целокупната работа што 
е условена со работата на погонот на сушарата 
како и: 

Припремање и пуштање во погон на сушарата. 
Контрола на правилното додавање на пресованиот 
резанец. 'Регулирање на влезната како и излезната 
температура на гасовите. Раководење и држење во 
исправна состојба на сите уреѓаи во сушарата. От-
клонување на недостатоците Ч кваровите во суша-
рата. Одредување квалитетот на сувиот резанец. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

2. Технологија во производството на шеќерот 

Освен програмата за КВ ракувач па сушарата, 
треба да знае: 

Топлотна моќ на горивата. Состав на горивата 
— испарливи состојци. Општ поим за согорување 
на горивата — потполно' и непотполно согорување. 
Согорување на јагленорсдот и испарливите со-
стојци. Анализа за димните гасови и губитоци при 
непотполното согорување. Потреба од кислород за 
согорување (природна и вештачка промаја). Губи-
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тоци на горивото во шљаката . поради пропаѓање 
низ расковите или поради губење со димните га-
сов!:. Користи од ложење со јаглен во прашина. 
Чување на јагленот. Причини за самозапалување. 
Врсти на промаја. Уреди за регулирање на прома-
јата. Детално познавање на теоријата за сушење 
на резанците. Предистории мерки во сушарата. Со-
ставот на сувите резанци и важноста на истите 
како сточна храна. Координација на работата со 
другите станици во шеќераната. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

Занимање: Ракувач на филтрација 
I. Практичен дел 

На практичниот дел на испитот, кандидатот, 
покрај стручното познавање што е предвидено за 
квалификуван работник, треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема, неопходна за успешно 
и самостојно раководење и водење на технолош-
киот процес во погонот за филтрација. Да контро-
лира и ја координира целокупната работа што е 
условена со работа на погонот за филтрација, 
како и: 

Раководење со целокупната станица за фил-
трирање заедно со декантерите. Пуштање во ра-
бота, контрола и запирање на сите уреди за фил-
трирање. Контрола на брзината и квалитетот на 
филтрацијата. Контрола на усмалувањето и пре-
сметување на губитоците на шеќерот во муљот. 
Регулирање на декантерите. Зависност на нормал-
ната работа на декантерите од сатурацијата. Регу-
лирање на уредите за карбо филтрација. Начин за 
спречување на лошата ф) работа на филтерите. 
Познавање и додавање на средствата за бистрење 
— карборафин, инфузориска земја, и др. Работа 
на одржувањето на станицата после кампањата. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 

2. Технологија во производството на шеќерот 

Освен програмата за КВ ракувач на филтра-
ција треба да знае: 

Општи поими за филтрацијата. Значењето на 
талогот за филтрација. Притисокот (разлика во 
притисоците) како движалка сила на филтраци-
јата. Температурата и зависноста на вискозитетот 
од неа. Познавање на средствата за филтрација 
(Јпамук, лен, јута, перлон и др.) и; нивните својства. 
Влијание на разните фактори на филтрацијата. 
Познавање на целокупната шема за расподелба на 
пареата, водата., сокот и вакуумот. Основно позна-
вање на пумпите како и ракување со истите. Коор-
динација на работата со другите станици во п р е -
раната. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Програм како за ВКВ манипулант. 

4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 
Програм како за ВКВ манипулант. 

Занимање: Отпарувач на шеќерен сок 
I. Практичен дел 

На практичниот дел од испитот кандидатот, 
покрај стручното познавање што е предвидено за 
квалификуван работник, ,треба да покаже посебна 
стручна и раководна спрема, неопходна за успешно 
и самостојно раководење и водење на технолош-
киот процес во погонот за отпарување на шеќер-
ниов сок. Да контролира и ја координира целокуп-
ната работа што е условена со работа во погонот, 
какЈ) и: 

Самостојно пуштање во погонот на отпарката 
во почетокот на кампањата и запирање на истата 
при крајот на кампањата. Регулирање на парните 
и емонијачните вентили на поедините тела од от-
парката. Контролирање на редовниот одток на кон-
дензатот од парните комори. Ускладување на ра-
ботата на отпарната станица со другите станици, 
особено со Енерганата и рафинеријата. Организа-
ција и раководење со ремонтот по кампањата. 

II. Теоретски дел 
1. Основи на физиката и хемијата 

Програм како за ВКВ манипулант на сировара. 

2. Технологија во производството на шеќер 
Освен програмата за КВ отпарувач на шеќе-

рен сок треба да знае: 
Задача на отпарувањето. Пресметување коли-

чината на густиот сок и испарената вода. Кон-
струкција на отпарните тела. Принципот на повеќе 
кратно исползување на пареата. Температура на 
поедините тела и нејзината зависност од притисо-
кот. Хемиски процеси на отпарката. Промена на 
алкалитетот на отпарката и причините за истата. 
Пораст на алкалитетот на отпарката и зависност! 
од II сатурација. Талог на сумарните тела и иску-
вавање на отпарката. Разлагање на шеќерот и по-
јава на бојата во отпарката. Карамелизација на 
шеќерот во отпарката. Детално познавање на ше-
мата за расподелба на пареата (ретурот и бридо-
вите парен), водата и сокот. 

3. Основно познавање на машините во производ-
ството на шеќер 

Програм како за занимање ВКВ машшуланг. 
4. Хигиена и хигиено-техничка заштита 

Програм како за занимање ВКВ манипулант. 
III 

Оваа програма ќе се применува од денот на 
нејзин(Уго објавување во „,Службен весник на На-
родна Република Македонија". 

Бр. 121 
26 јануари 1961 година 

Скопје 
Секретар за труд 

на Извршниот совет на НРМ, 
Асен Симитчиев, с. р / 
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Омасен дел 

МАЛИ ОГЛАСИ 
СЕ ОГЛАСУВААТ ЗА НЕВАЖНИ СЛЕДНИТЕ 

ЗАГУБЕНИ ДОКУМЕНТИ: 

РАЗНИ ДОКУМЕНТИ 

Оружен лист рег. бр. 2364 за ловна пушка на 
име Велин Илиев Велков, с. Долни Подлог — Ко-
чани. (381) 

Свидетелство бр. 47 за завршено IV одделение 
во с. Чеграни на име Рушан Селим Амзаи, с. ,Че-
гране — Тетовско. . (382) 

Здравствена легитимација бр. 52678, издадена 
од ЗСО — Битола на име Елена ѓорѓи Мицевска, 
ул. „Моријаво" бр. 2 - - Битола. (383) 

Здравствена легитимација бр. 9372, издадена од 
ЗСО — Прилеп на име Божидар Трајкоски, ул. 
„Охридска" бр. 3 — Прилеп. (384) 

Работна книшка бр. 16715, серија бр. 239699 на 
име Димитрија С'. Илиевски, ул. „Петар Дељан" бр. 
14а - Битола. (385) 

Повластица за повластено патување бр. 72766, 
на име Јордан Марков Стојаноски, ул. „Пиринска" 
бр. 13 - 1 Прилеп. (386) 

Свидетелство за IV одделение издадено во село 
Брчево, Струга, през 1931 год, на име Дуко Б. Мар-
коски, с. Глобочица — Струга. (387) 

Здравствена легитимација бр. 4548, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Родна Јованова, ул. 
,Д1ано Мударов" бр. 24.— Кавадарци. (388) 

Работна книшка бр. 9156, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Гостивар на име Дајан 
Душанов Исоски, с. Сретково — Гостивар. (389) 

Свидетелство од Ш клас гимназија на име 
Стојан Салтиров Постолов, ул. „Маршал Тито" бр. 
26 с. Виница - Кочани. (390; 

Здравствена легитимација бр. 8790, издадена од, 
ЗСО — Кочани на име Софка Режанкова, ул. „Ван-
чо Прке" бр. 66 с. Виница - Кочани. (391) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Роза Апостолска, ул. „Пере Тошев" 
бр. 2 - Прилеп. (392) 

Здравствена легитимација бр. 4617, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Милош Т. Стаменкоски, 
ул. „Мара Јосифовска" бр. 4 — Прилеп. (393) 

Здравствена легитимација бр. 4628 на име Ста-
нојко Г. Ристов, Титов Велес. (394) 

Здравствена легитимација бр. 2553/60 на име 
Донка Стојанова Ризова, Неготино. (395) 

Здравствена легитимација бр. 442, издадена од 
ЗСО — Струмица на име Зоја Ристова Пандева, 
с Дабила — Струмица. (396) 

Здравствена легитимација бр. 30708, издадена од 
ЗСО — Битола на име Чедомир Туловиќ, ул. , о х -
ридска" бр. 106 - Битола. (397) 

Здравствена легитимација бр. 7719, издад,ена 
од ЗСО — Битола на име Верица С. Илиева, ул. 
„Гуро Ѓаковиќ" бр. 125 - Битола. (398У 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име ѓурѓа Николовска, ул. „Иво Рибар 
Лола" бр. 66 - Прилеп. (899) 

Здравствена легитимација бр. 9345, издадена од 
ЗСО — Загреб па име Невенка Ѓокиќ, ул. „Борко 
Танев" бр. 10 — Куманово. (400) 

Службеничка легитимација бр. 11725/57 на име 
Ибраими Зенун Руфати, е. Гајре — Тетово. (401) 

Работна книшка бр. 8421, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Гостивар на име Ре-
метула Бајрактари, ул. ,,ЈНА" бр. 48 — Гостивар. 

(402) 
Здравствена легитимација бр. 40852, издадена 

од ЗСО — Тетово на име Лепа Милеска, — Те-
тово. (403) 

Здравствена легитимација бр. 4117; издадена од 
ЗСО — Филијала - Пробиштип на име Милевка 
Јосифова, Злетово — Кочани. ч (404) 

Здравствена легитимација на име Томе Стоја-
новски, Претпријатие за килими и јамболии — 
Битола. (405) 

Здравствена легитимација бр. 20517, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Милан Ивановски, ул. 
„Браќа Шелиоски" бр. 63 — Прилеп (45061 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Соколе Ангелески, ул. „Р. Ива-
носки" бр. ЗЗа — Прилеп. (407) 

Здравствена легитимација бр. 12700, издадена 
од ЗСО — Неготино на име Роска Апостолова, Не-
готино. (408) 

Здравствена легитимација бр. 49298 на име Сен-
дел Садики, с. Порој — Тетовско. (409) 

Возна легитимација бр. 178 за патување по 
железница од станица Илинден до Миладиновци 
на име Родна Бошковска, с. Белимбегово — Скоп-
ско. (410) 

Работна книшка бр. 3720, серија бр. 113460 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Прилеп на име Божин Атанасов Цивкаровски, с. 
П. Рувци — Битолско. ' (411) 

Здравствена легитимација бр. 12226, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Загорка 
Николова, с. Трипатанци — Кочани. (412) 

Здравствена легитимација бр. 29252, на име Ми-
ланче Штерјов, с. Софилари — Штипско. (413) 

Здравствена легитимација бр. 26918, издадена 
од ЗСО — Кичево на име Вукашин Јовановски, с. 
Слатина — Кичево. (414) 

Работна книшка бр. 8853, серија бр. 159942 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Боривој Тоде Циевски, ул. „Никола 
Карев" бр. 11 — Куманово. (415) 

Работна книшка бр. 4138/(55 на име Љубе Си-
лјаноски, с. М. Доленци' — Кичево. (416) 

Воена книшка издадена од КВО — Охрид на-
име Барија Беџета Веселоски, ул. „Стојан Санде-
в и " бр .12 - Кичево. \ . (417) 

Тапија за недвижен имот бр. 51, издадена на 
8^Ш-1958 год. во Тетово на име Вејсел Давидов 
Зу.лбеари, ул. „Јане Сандански" бр. 7 — Тетово. 

(418) 
Свидетелство од IV одделение издадено од ос-

новното училиште „Чеде Филиповски" — с. Врап-
чишта на име Абдулади Џемила Сулејмани, с. Врап-
чиште — Гостивар. (419) 
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Работна книшка бр. 9620, серија бр. 218049, из-
дадена од Бирото за. посредување на трудот 
Штип на име Санде Штерјов Михаилов, с. Пе-
нуш — Штипско. (420) 

Здравствена легитимација бр. 27108, издадена 
од ЗСО — Штип на име Демир Јусинов, Техничка 
секција за патишта, Штип. (421) 

Здравствена легитимација бр. 2053, издадена од 
ЗСО - Тетово на име Миле Д. Грнчаревски, ул. 
„Гоце Делчев" бр. 54 — Тетово. (422) 

Здравствена легитимација бр. 3454 на име Гроз-
дан Гроздановски, ул. „Богомила" бр. 18 — Битола. 

Воена книшка бр. 19539 издадена од Воениот 
отсек — Коцелево ка ј Шабац на име Пецо По,-
повски, с. Г. Оризари — Битолско. (424) 

Здравствена легитимација бр. 34860, издадена 
од ЗСО — Битола на име Нада Најдоска, ул. „Сава 
Ковачевиќ" бр. 2а — Битола. (425ѕ. 

Здравствена легитимација бр. 20 и 21, издадени 
од ВП 9350/3 — Дебар на име Здравко и Зоран 
Раковиќ, ул. „Димитар Влахов" бр. 6 — Охрид. 

(426) 
Здравствена легитимација бр. 2933 издадена од 

ЗСО — Струга на име Симон ѓорѓи Кожески, с. 
Во-лино — Струга. (427) 

Здравствена легитимација бр. 268855 издадена 
од ЗСО — Краљ на име Васил Д. Џинов, с. Нови 
'Дојран, Гевгелија. , (428) 

Здравствена легитимација бр. 3957/60, издадени 
од ЗОО — Неготино на име Марко Илиев Орешков, 
с. Бесвица — Неготино. (429) 

Здравствена легитимација бр. 10968, издадена 
од ЗСО — Филијала — Пробиштип на име Филип 
Алексиќ, с. Добрево — Кочани. (430) 

Сообраќајна дозвола марка ,^Вилус" бр. 6386, 
издадена од СВР — Штип на Електричното ди-
стрибутивно претпријатие - Штип. (431) 

Здравствена легитимација бр. 48144, издадена од 
ЗСО — Скопје! на име Драгица Т. Пирксва, Скопје. 

(432) 
Работна книшка издадена од Бирото за по-

средување на трудот - Куманово на име Русе 
Павловски, с. Маџари - Скопско. (433) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Белград на име Нада Бошева, Скопје. , (434) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име ѓурѓа Петковиќ, с. Бибе, Урошевац. 

(435) 
Работна книшка бр. 33374, издадена од Бирото 

за посредување на трудот - Скопје на име Стојан 
Јаневски, Скопје. (436) 

Работна книшка бр. 2518/2 издадена ед Бирото 
за посредување на трудот — Ниш на име Бого,сав 
Сотиров, Скопје. (437) 

Работна книшка бр. 28689, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Ме-
фаил О. Ајдин, Скопје. , (438) 

Возачка дозвола за запрежно возило, издадена 
од Народниот одбор на Скопска околија — Скопје 
на име Фари Сопа, Скопје. (439) 

Свидетелство за квалификација во земјодел-
ската струка,, издадено од НО на општината „Ида-
дија" — Скопје на 4-У-1959 год. на име Ристо С. 
Стојковски, с. Бутел, Скопско (440) 

Работна книшка бр. 41601, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Драги 
Станојовски, Скопје. (441) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Неготино на име Осман 3. Хасанов, Скопје. (442) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Вршац на име Стојчо А. Андонов, с. Маџари — 
Скопско. (443) 

Здравствена' легитимација бр. 17514 издадела од 
ЗСО — Скопје на име Тома К. Димитровски, Скопје. 

(444) 
Здравствени легитимации издадени од ЗСО — 

Скопје на име Драган и Зора Зафировски,^ Скопје. 
(445) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Борис Пеев, Скопје. (446) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Скопје на име Гордана Нешева, Скопје. (447) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО( — 
Љубљана на име Иван Хабуш, Скопје. (448) 

Воена буквица издадена од Воениот отсек во 
Ѓорче Петрев на име Сабит Мерџани, с. Радуша -
Скопско. (449) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име Јелица К. Пановска, Скопје. (450) 

Работна книшка бр. 6229/Д44210 издадена од Би-
рото за посредување "на трудот во Гостивар на име 
Сабри Велији, Нераште — Тетовско. ,(451) 

Работна книшка бр. 290791/1304/59, издадена од 
Бирото за посредување на трудот — Скопје на име 
Добрила В. Панова, Скопје. (452) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Скопје на име Алприза Ефен-
дија, Скопје. (453) 

Работна книшка издадена од Бирото за поере -
дување на трудот во Скопје на име Викторија 
Дичевска, Скопје. (454) 

Здравствена легитимација издадена од ЗС'0 — 
Скопје на име Димитар Стефанов Јанков, Скопје. 

(455) 
Здравствена легитимација бр. 37142, издадена 

од ЗСО — Битола на име Тодор Јорданов Цветков -
ски, с. Ивени — Битолско. (456) 

Ученичка книшка издадена од Основното учи-
лиште „Добре Јовановски" Прилеп на име Зора 
Ѓурчиоска, ул. „Ило Пападинец" бр. 12 с. Варош — 
Прилеп. (457) 

Работна книшка бр. 590, серија бр. 065487, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Денко Стојанов Илиевски, ул. 
„Денко Драганов" бр. 18 — Куманово. % (453) 

Здравствена легитимација бр. 6839, на име Ми-
лева Трајчева ѓорѓиевска, с. Богомила — Титов-
велешко. (459) 

Здравствена легитимација бр. 17457, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Надр Абдурезак Ибраими, 
ул. „Иво Рибар Лола" бр. 265, Тетово. (460) 

Здравствена легитимација бр. 46979, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Јорде Стојноски, ул. 
„Иво Рибар Лола" бр. 4 — Гостивар. (461) 

Работна книшка бр. 51351, на име! Синка Шаи:! 
Мамуди, ул. „Карло Маркс" бр. 17 — Куманово. 

(462) 



15 април 1961 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 12 - Стр. 181 

Воена објава бр. 0171874, серија „А", издадена 
од ВП 9010-3, Сарајево на име Светко Бошковиќ, 
ВП 5912-8 - Куманово. (643) 

Работна книшка бр. 729, издадена од Бирото 
за посредување на трудот - Охрид на име Живко 
Ламбе Сотировски, ул. „8 март" бр. 17 - Охрид. 

(464) 
Свидетелство бр. 71/1954 год. за завршено IV 

одделение на име Тоде Терзиови1, с. Волино -
Охридско. 

Свидетелство за завршено IV одделение, изда-
дено од Основното училиште „Прохор Пчински"; с. 
Д. Подлог, на име Ефтимов Лазаров Драги, с. Д. 
Подлог, Штипско. (746) 

Здравствена легитимација бр. 22Ш, издадена 
од ЗСО - Прилеп на име Весела Стојаноска, ул. 
„Тризла" бр. 28 - Прилеп. ч

 ч'. (467) 
Работна книшка бр. 8914, серија бр. 162050, 

издадена од Бирото за посредување на трудот - -
Куманово на име Перо Геле Спировски, с. Бедиње 
— Кумановско. .(468) 

Здравствена легитимација бр. 22107, издадена 
од ЗСО - Куманово на име Коле Гроздановски, с. 
К'шање — Кумановско. (469) 

Здравствена легитимација бр. 13516 на име 
Атанас К. Пешевски, ул. „Србо Томовиќ!" VI зграда 
- Куманово. (470) 

Работна книшка бр. 2570, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Кр. Паланка на име 
Апостол Иванов Стојановски, ул. „Иво Рибар Ло-
ла" бр. 16 — Кр. Паланка. (471) 

Работна книшка бр. 7730, издадена од, Бирото 
за посредување на трудот — Ки,чево на име Абдул -
ваит Чулески, ул. „Исеин Акиоеки" бр. 29 — Ки-
чево. (472) 

Свидетелство бр, 29 од IV клас на име Алек-
сандар Софрониоска с. Карбуница — Кичевско. 

(473) 
Воена кнкжица издадена од Командата на 

Воениот отсек во Охрид на име Штерјо С. Михај-
лоски, с. Тајмишта — Кичево. ! (474) 

Здравствена легитимација бр. 19759, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Бошко Шкариќ, с. 
Сретеново — Гевгелија. (475) 

Здравствена легитимација бр. 20356, издадена 
од ЗСО — Гевгелија на име Зорка Самарџиу, с. 
Сретеново — Гевгелија. (476) 

Работна книшка бр. 2128, серија бр. 058614, из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ка-
вадаЈОди на име Јован Ѓоров Орешков, с. Рожден — 
Кавадарци. (477) 

Работна книшка бр. 346, издадена од Бирото за 
посредување на трудот — Неготино на име Ду-
шан И. Андонов, Неготино — Кавадарци. (478) 

Воена книшка издадена од ВЦ 2258 — Белград 
на име Јован Тодосија Костовски, с. Челопек — 
Тетовско. (479) 

Здравствена легитимација бр. 12343/58, на име 
Назми Идризи, ул. ,ДПтипска" бр. 25 — Тетово. (480) 

Свидетелство за завршено IV одделение, из-
дадено од Основното училиште во село Горна Ѓо-
новица на име Књазе Темелков Димитријески, с. 
Горна Ѓоновица, Гостивар. (481) 

Здравствена легитимација бр. 45087, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Јелица Димитровска, ул. 
,Детинска" бр. 116 - Тетово. (482) 

Воена буквица на име Али Усаинов Реџепов, 
с. Габрово —' Делчево. (483) 

Здравствена легитимација на име Милица Бо-
јева, ул. „И октомври" бр. 120 - Кичево. (484) 

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Живко Јованов Стоја-
новски, с. Езерани — Ресен.' (485) 

Здравствена легитимација бр. 24775, издадена 
од ЗСО — Тетово на име Алије Ш. Емини, ул. 
„ЈНА" бр. 23 - Тетово. (486) 

Здравствена легитимација бр. 14028, издадена 
од ЗСО — Гостивар на име Драган Касовски, Град. 
прет. „Маврово" - Гостивар. (487) 

Здравствена легитимација бр. 13570, издадена 
од ЗСО - Штип на име Марија Трајкова, Прет. 
за обработка на тутун — Штип. (488) 

Работна книшка бр. 516, серија бр. 065941 из-
дадена од Бирото за посредување на трудот — Ку-
маново на име Влад,е Стојко Стојановиќ, ул. „Хри-
стијан Карпуш" бр. 137 - Куманово. (489) 

Здравствена легитимација бр. Ј3863, издадена 
од ЗСО - Куманово на име Борислав Ефтимов-
ски Бојковски, ул. „Моша Пијаде" ђр. 130 — Ку-
маново. (490) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Македонски Брод на име Мирко Смилевски, 
Скопје. (491) 

Здравствена легитимација бр. 2806, издадена од 
ЗСО — Скопје на име Ибраим Ибраимов, Скопје. 

(492) 
Работна книшка бр. 1848, издадена од Бирото 

за посредување на трудот — Тутиќ на име Хафиз 
Халиловиќ, Скопје. (493) 

Диплома за положен калфински; испит молер 
бр. 181/11 од 18-Х-1960 год., издадена од НО на 
општината „Кале" — Скопје на иаАе Живко Мла-
деновски, Скопје. (494) 

Работна книшка бр. 39114, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Искен-
дер Зекиров, Скопје. (495) 

Воена буквица издадена од ВП 3450 — Ријека 
на име Александар Ј. Нешковиќ, Скопје. (496) 

Работна книшка бр. 8981, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Исен 
И. Исеинов, с. Д. Нерези — Скопје. (497) 

Здравствена легитимација бр. 12025, издадена 
од ЗСО — Нови Пазар на име Мурат Хаџиќ, 
Скопје. (498) 

Сообраќајна книшка бр. 1055 издадена од СВР 
— Скопје на Јорганџиското претпријатие „Слога" 
- Скопје. (499) 

Свидетелства за I, П и Ш година и диплома за 
завршено училиште за санитарни техничари на 
име Благоја Цветковски, Скопје. (500) 

Работна книшка бр. 981, издадена од Биротој за 
посредување на трудот — Скопје на име Десанка 
Бошкова, Скопје. (501) 

Здравствена легитимација бр, 4750/^7, издадена 
од ЗСО - Струга на име Доко Неврије, ул. „Абаз 
Емин" бр. 26 - Охрид. (502) 
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Работна книшка бр. 38473, издадена од Бирото 
за посредување на трудот — Скопје на име Цве-
танка Бучкова^ Скопје. (503) 

Работна книшка бр. 2837/53, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на дме 
Шефкет Ибраим, Скопје. (504) 

Дозвола на држење на ловечка пушка рег. бр. 
1605, издадена од СВР — Скопје на име Трајан С. 
Тодоровски, с. Драчево — Скопско. (505) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО -
Скопје на име) Селман Зибер Елези, Скопје. (506) 

Работна книшка бр. 7582/54, издадена од Би-
рото за посредување на трудот — Скопје на име 
Кемал Ибрахим, Скопје. (507) 

Здравствена легитимација бр. 1311/55, издадена 
од ЗСО — Прилеп на име Милан Орданов Наско-
ски, ул. „Моша Пијаде" бр. 160 - Прилеп.. (508) 

. Воена книшка издадена од Воениот отсек -
Тијтов Велес на име Веис Амитов Максутовки, с. 
Согле — Титовве лешко. (509) 

Здравствена легитимација бр. 14445 на име Хам-
ди М. Кариманов, Титов Велес. (510) 

Здравствена легитимација' бр. 24872 на име Бој-
ка Тодорова, П ком. зграда „Југопорцелан" П влез 
- Титов Велес. (511) 

Работна книшка бр. 8136/167164 на име Риза 
Демирали Ферати, с. Пирок — Тетовско. (512) 

Здравствена легитимација бр. 131, издадена, од 
ВП 5555 — Штип на име Стојан Станковиќ, ВП 
2724 - Струмица. (513) 

Здравствена легитимација бр. 26737, издаденч 
од ЗСО — Битола на име Никола Димитров Ко-
човски, ул. „Лавганска Корија" бр. 60 — Битола. 

(514) 
Здравствена легитимација бр. 10155, издадена од 

ЗСО — Битола на име Аниша Мамуд Рифатова, 
ул. ,Д, X. Димов" бр. И1 — Битола. (515) 

Ученичка книшка за VI одделение, издадена од 
Осмолетката „Добре Јовановски" — Прилеп през 
1960/61 год., на име Благоја Кузмановски, ул. „И 
октомври" бр. 184 — Прилеп. -(516) 

Работна книшка бр. 5676, серија бр. 0640045, 
издадена од Бирото за посредување на трудот — 
Куманово на име Методи Трајков Зафировски, ул. 
„Волево Трло" бр. 6 — Куманово. (517) 

Здравствена легитимација бр. 1734, издадена од 
ЗОО — Кичево на име Милутин Задов Здравески, 
прет. за тутун „Треска", Македонски Брод. (518) 

Службена мклиционерска легитимација број 
53045, издадена од ДСВР — -Скопје на име Томе 
Торѓк Манасиевски, милиционер, Демир Капија -
Кавадарци. (519) 

Здравствена легитимација на име Нада Ефтим 
Андова, Пехчево - - Берово (520) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Славица Боркова Стефановска, 
ул. ,,Живко Чалов" бр. 38 — Куманово. (521) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Куманово на име Бедрија Џемова Демировска, ул. 
„27 март" бр. 2 — Куманово. (522) 

Здравствена легитимација бр. 33659, издадена 
од ЗСО — Битола на име Илинка Белкова Нај-
доска, ул. „Кочо Палигола" бр. 2а — Битола. (523) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Милица Ристевска, с. 
Курбиново — Ресен. (524) 

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — 
Филијала — Ресен на име Стефанка Димитров-
ска, ул. „Илинден" бр. 1 — Ресен. (525) 

Здравствена легитимација бр. 1798, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Миска Стојанова, ул. 
,Дано Попристов" бр. 26 — Кавадарци. (526) 

Школско свидетелство за завршен III клас сто-
панско училиште, издадено од Стопанското учи-
лиште — Титов Велес на име Сретен Манев, ул. 
„Киро Рогужаров" бр. 16 — Титов Велес. (527) 

Работна книшка издадена од Бирото за посре-
дување на трудот — Гостивар на име Маренко Ан-
доновски, с. Галате — Гостивар. (528) 

Здравствена легитимација бр. 5204, на име Ма-
муд Елезов Мамуди, Гостивар. (529) 

Здравствена легитимација бр. 1370/399 на име 
Керима Абдули, с. Чегране — Гостивар. (530) 

Здравствена легитимација бр. 1371/339 на име 
Миликије Керима Абдули, с. Чегране — Гостивар. 

(531) 
Здравствена легитимација бр. 19112, издадена 

од ЗСО — Штип на име Никола Гошев Тасев, с, Ра-
дање — Штипско. (532) 

Здравствена легитимација бр. 27916, издадена 
од ЗСО — Штип на име Анка Тасева, с. Радање — 
Штипско. (533) 

Здравствена легитимација бр. 27915, издадена 
од ЗСО — Штип на име Трајанка Тасева, с. Радање 
— Штипско. (534) 

Здравствена легитимација бр. 11156, на име Јор-
дан ѓорѓиев Цветанов, с. Виница — Кочани. (545) 

Здравствена легитимација бр. 22623, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Киро Ташев, с. Бру-
шани — Кавадарци. (536) 

Здравствена легитимација бр. 1351, издадена од 
ЗСО — Кавадарци на име Вера Кузманова Илова, 
„Ѓуро Ѓаковиќ" бр. 51 — Кавадарци. (537) 

Здравствена легитимација бр. 13069, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Злата Е. Пецова, ул. 
„7 септември" бр. 119 — Кавадарци." (538) 

Здравствена легитимација бр. 12855, издадена 
од ЗСО — Кавадарци на име Душанка Чулева, 
учителка, с. Бегниште — Кавадарци. (539) 

Возачка дозвола бр. 52, издадена од СВР — 
Битола на име Јован Дончев) Ангелевски, с. Добро-
мири — Битолско. (540) 

Здравствена, легитимација издадена од ЗСО — 
Прилеп на име Ниази Османовски, ул. „Тризла" 
бр. 89 — Прилеп. (541) 

Здравствена легитимација бр. 2250, издадена 
од ЗСО — Куманово на име Дивна Борис Иванов-
ска, ул. ,Д\ ѓорѓов" бр. 32 — Куманово. (542) 

Здравствени% легитимации, издадени од ЗСО — 
Скопје на Нада, Анастасија и Мери сите Низамов^, 
Скопје. (543) 
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ЛИЧНИ КАРТИ 

Лична карта рег. бр. 11958, серија бр. 0192468 
издадена од СВР — Битола на име Петре Соколев 
Бинишоски, с. Бела Црква — Прилеп. (353) 

Лична карта рег. бр. 28370, серија бр. 0222568 
издадена од СВР — Охрид на име Ремзије Рифат 
(Мемедоска) Далипоска, ул. „Емин Абас" бр. 35 — 
Охрид. (354) 

Лична карта рег. бр. 5299, серија бр. 0749817 
издадена од СВР — Охрид на име Ристо Лазев 
Софрониоска, с. Лазаровци — Кичево. (355) 

Лична карта рег. бр. 21261, серија бр. 0216711 
издадена од СВР — Охрид на име Ислам Билал 
Исмаи л оски, с. Шутово — Кичево. (356) 

Лична карта рег. бр. 14143, серија бр. 0759209 
издадена од СВР — Кичево на име Рахит Ајдар 
Спаијоски, с. Црвивци — Кичево. (357) 

Лична карта рег. бр. 38413, серија бр. 0693678 
издадена од СВР — Тетово на име Борислав Ла-
зов Петрушевски, с. Теарце — Тетовско. (358) 

Лична карта рег. бр. 15765, серија бр. 0674962 
издадена од СВР — Тетово на име Ќазим Ќазим 
Таири, с. Боговиње - г Тетовско. (359) 

Лична карта рег. бр. 12893, серија бр. 0709403 
издадена од СВР — Гостивар на име Цветан Ра-
фаил Стојаноски, с. Стенче — Тетовско. (360) 

Лична карта рег. бр. 5302, серија бр. 0664660 
издадена од СВР — Тетово на име Реџеп А. Ре-
цепи, с. Г. Речица — Тетовско. (361' 

Лична карта рег. бр. 50354, серија бр. 0036335 
издадена од СВР — Скопје на име Павлина Цвет-
ко Аврамова, Скопје. (776) 

Лична карта рег. бр. 6070, серија бр. 0589766 
издадена од СВР — Скопје на име Риза Фејзо Аба-
зовски, Скопје. (777) 

Лична карта рег. бр. 24438, серија бр. 0600558 
издадена од СВР — Скопје на име Велимир Трпе 
Атанасовски, Скопје. (778) 

Лична карта рег. бр. 21284, серија бр. 0597405 
издадена од СВР — Скопје на име Трајанка Ване 
Богдановска, Скопје. (779) 

Лична карта рег. бр. 24739, серија бр. 0655080 
\ з да дена од СВР — Скопје на име Слободанка Ми-
хаило Буњевац, Скопје. (780) 

Лична карта рег. бр. 40499, серија бр. 0656429 
издадена од СВР — Скопје на име Марица Наке 
Даскалова, Скопје. (781) 

Лична карта рег. бр. 91794, серија бр. 0606281 
издадена од СВР — Скопје на име Манасија Пет-
руш Додиќ, Скопје. (782) 

Лична карта рег. бр. 101454, серија бр. 0205268 
издадена од СВР — Скопје на име Лазар Ламбе 
Ефтимовски, Скопје. (783) 

Лична карта рег. бр. 18552, серија бр. 0594672 
издадена од СВР — Скопје на име Филип Цветко 
Илиевски1, Скопје. (784) 

Лична карта рег. бр. 76709, серија бр. 0054651 
издадена од СВР — Скопје на име Славе Софро-
ние Илиевски, Скопје. (785) 

Лична карта рег. бр. 98127-а, серија бр. 0202162 
издадена од СВР — Скопје на име Зулфи: Рамадан 
Исен, Скопје. 1 (786) 

Лична карта рег. бр. 103767, серија бр. 0204550 
издадена од СВР — Скопје на име Борис Тане 
Канзуров, Скопје. (787) 

Лична карта рег. бр. 121814, серија бр. 0260510 
издадена од СВР — Скопје на име Живка Јордан 
Китанова, Скопје. " (788) 

КОНКУРСИ 
КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ФАКУЛТЕТ-
СКОТО ШУМСКО СТОПАНСТВО „КАРАОРМАН" 

КИЧЕВО 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување работното место приправник 
референт I врста 

Кандидатот да има завршено земјоделско-шу -
марски факултет. 

Плата по Законот за јавните службеници, а 
положајна по Одлуката за рамките на положајните 
плати на републичките органи. 

Молбите со потребните документи ,да се до-
стават до конкурсната комисија. 

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето. 
Стапување на работа по оценување на реше-

нието. (507) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ ЈУГОСЛОВЕН-
СКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА - ЦЕНТРАЛА 

ЗА НРМ - СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

За потребите на Југословенската инвестициона 
банка — Централа за НРМ — Скопје и тоа: 

1. еден градежен инженер 
2. 4 референта по кредитирање 
3. еден референт за економат 
Под т. 1 — кандидатот да има завршено тех-

нички факултет — градежен отсек, да има пракса 
и положен стручен: испит; 

Под т. 2 — кандидатите да имаат завршено еко-
номски факултет или средна стручна спрема со 
подолгогодишна пракса; 

Под т. 3 — кандидатот да има завршено средно 
образование и да има пракса. 

Основна плата според Законот за јавните служ-
беници, а положајна плата по договор. 

Кандидатите покрај молбите треба да прило-
жат: биографија, документи по чл. 31 од ЗЈС и до-
кументи за работен стаж. 

За кандидатот под т. 1 обезбедуваме двособен 
конфорен стан. 

Рок за доставување на молбите 15 дена по об-
јавувањето на конкурсот. 

Овој конкурс трае се до пополнувањето. 
Рок за постапување на работа по обостран до-

говор. (508) 
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КОМИСИЈАТА ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА к о н 
КУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА НО НА ОПШТИНАТА 

КРИВА ПАЛАНКА 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување упразието работно место 
ДИРЕКТОР на Шумско-индустрискиот ком-

бинат „Осогово" во Крива Паланка 
Услови: Шумарски инженер со 3 години пракса 

ло струката. Плата по Тарифниот правилник на 
Претпријатието. 

Настап на работа од 1 мај 1961 година. 
Молбите со кратка биографија, како и потре-

бните документи се поднесуваат до Комисијата. 
Овој конкурс има важност 1 месец и трае до 

крајот на месец април. (509) 

На основа чл. 21 и 33 став 1, член 354 од Зако-
нот за јавните службеници, Комисијата за служ-
бенички работи на Наредниот одбор на општината 
Крушево 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување работното место УПРАВИТЕЛ на 
Ветеринарната станица во Крушево 

У с л о в и : 
1. да има завршен ветеринарен факултет; 
2. положен стручен испит и 3 години практика 

на раководни работи. 
Плата по Законот за јавните службеници, а, по-

ложајна плата по Решението за установување по-
ложајни плати на Ветеринарната станица во Кру-
шево. 

Молбите прописно таксирани со куса биогра-
фија и документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници, ќе се прим,аат во Народниот одбор на 
општината Крушево - Комисија за службенички 
работи, во рок од 15 дена од денот на објавувањето 
на конкурсот, а во колку местото не ќе се попол-
ни, конкурсот останува отворен се до пополнува-
њето. (510) 

Врз основа на чл. 36 ст. 3 од Законот за јавните 
службеници, Конкурсната комисија при Станицата 
за заштита на растенијата — Штип, 

распишува 
К О Н К У Р С 

за пополнување работното место РЕФЕРЕНТ по 
растителни болести во Станицата 

Услови: Завршен земјоделски факултет со или 
без пракса на проблемите за заштита на расте-
нијата. 

Плата по Законот за јавните, службеници, а по-
ложајна плата по решението за положајни плати 
на станицата. 

Конкурсот почнува од 1-1У-1961 год. и трае до 
пополнувањето на работното место. (511) 

15 април 1961 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА НРМ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните4 работни места: 

1. Самостоен референт за стручно оспособување 
2. Самостоен референт за професионална ориен-

тација и професионално просветување, 
3. Самостоен референт за запослување на лица 

со намалена работна способност и преквалифи-
кација, 

4. Шеф на отсек за планирање и движење на 
работна рака, 

5. Самост,оен правен референт. 
У с л о в и : 
Под точка I: Завршен филозофски факултет — 

педагошка група со најмалку 8 год. служба во про-
светно-научна струка, положен стручен испит и по 
возможност да познава еден; стран јазик. 

Под точка 2: Завршен филозофски факултет — 
психолошка или педагошка група со најмалку 5 
год. служба во просветно-научна струка, со поло-
жен стручен испит и по возможност да познава еден 
стран јазик. 

Под точка 3: Завршен филозофски или еко-
номски факултет со најмалку 5 год. работен стаж 
и положен стручен испит. 

Под точка 4: Завршен економски факултет со 
најмалку 5 год. работен стаж и положен стручен 
испит. 

Под точка 5: Завршен правен факултет а при-
оритет имаат лица со подолг работен, стаж. 

На конкурсот можат да учествуваат кандидати 
кои ги исполнуваат условите по чл. 31 од Законот 
за јавните службеници. 

Платата по одредбите на Законот за јавните 
службеници а положајна плата по Одлуката за 
пслсжајните плати на работните места во Заводот 
за запослување на работниците на НРМ. За работ-
ните места под точка 1, 2 и 3 (просветни работници) 
предвиден е и посебен додаток. Стан може да се 
обезбеди по претходен договор за сите работни 
места. ) ' 

Молбите комплетирани со потребни документи 
предвидени со чл. 31 од Законот за јавните служ-
беници да се донесат лично или да се достават по 
пошта на адреса: РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗА-
ПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА НРМ -
СКОПЈЕ. 

Рокот на траење на конкурсот е 15 дена од де-
нот на објавувањето на истиот, а во случај на 
непополнување се продолжува уште 15 дена. (512) 

СОДРЖИНА 
69. Програма за изменување и дополнување на Про 

грамата за полагање испит за квалификуван и 
висококвалификуван работник од прехранбе-
ната струка — — — — — — — — 169 
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