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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 
ШКОЛИ И ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИТЕ 
УСТАНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Се прогласува Законот за воените школи и за 
научноистражувачките установи на Југословенската 
народна армија, што го усвои Сојузната скупштина, 
на седницата на Соборот на народите од 12 април 
1973 година и на седницата на Просветно-културни-
от собор од 23 април 1973 година. 

ПР бр. 182 
23 април 1973 година 

Белград 

Претседател 
на Републиката, 

Јосип Броз Тито, с. р. 

Претседател 
на Сојузната скупштина, 
Мијалко Тодоровиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ВОЕНИТЕ ШКОЛИ И ЗА НАУЧНОИСТРАЖУ-
ВАЧКИТЕ УСТАНОВИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАРОДНА АРМИЈА 

Г л а в а I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Воените школи се установи на Југословенската 

народна армија што подготвуваат воени старешини 
со средна, виша и висока воена стручна спрема за 
работите на- раководењето и командувањето со 
воените единици и установи, на обуката: и воспиту-
вањето и за вршење на други работи од организи-
рањето, развојот и подготвувањето на оружените 
сили на Социјалистичка Федеративна Република 
Југославија (во натамошниот текст: оружените 
сили). 

Научноистражувачките установи на Југословен-
ската народна армија (во натамошниот текст: науч-
ните установи на ЈНА) се занимаваат со научна и 
развојна работа во научните области од значење за 
оружените сили и за народната одбрана и од инте-
рес за остварувањето на функциите на Југословен-
ската народна армија, на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана и на другите органи во областа на 
народната одбрана. 

Член 2 
Во остварувањето на задачите од член 1 став 1 

на овој закон воените школи: 
1)- оспособуваат воени старешини за работа во 

оружените сили во мир и во војна со давање по-
требно теоретско и практично знаење од воените, 
општествените и природните науки и со сестрано 
развивање на општествените, военостручните, иде-
олошко-политичките, моралните и психофизичките 
квалитети и способности, и со марксистичко воспи-
тување на питомците и слушателите во духот на 
целите и задачите на нашата социјалистичка заед-
ница и на одбраната на независноста и суверени-
тетот на нашето самоуправно социјалистичко 
општество; 

2) организираат и спроведуваат андрагошко-
психолошко и методичко оспособување на воените 
старешини; 

3) под условите предвидени со овој закон ја 
организираат и вршат научноистражувачката рабо-
та и подготвуваат наставни и научни кадри за по-
требите на оружените сили; 

4) соработуваат со единиците, командите и уста-
новите на Југословенската народна армија (во 
натамошниот текст: ЈНА), со штабовите и со други 
органи на народната одбрана, со наставните и на-
учните установи заради унапредување на военото 
воспитување, образование и настава и за развивање 
на воените науки. 

Покрај наставата за здобивање со средна, виша 
и висока воена стручна спрема, воените школи ор-
ганизираат и спроведуваат настава за усовршување, 
специјализација и дошколување на воените старе-
шини за работа на командни, штабни и други 
должности во оружените сили. 

Член 3 
Системот на воспитувањето и образованието во 

воените школи е составен дел на системот на вос-
питувањето И' образованието во Југославија. 

Член 4 
Секој граѓанин на Југославија, во согласност со 

овој закон, има право под еднакви услови да се 
школува во воените школи и во нив да се здобива 
со соодветни стручни називи и' академски степени. 

Член 5 
Секоја воена школа и научна установа на ЈНА 

има свој статут. 
Со статутот на школата, во согласност со овој 

закон и со прописите на сојузниот секретар за на-
родна одбрана донесени врз основа на законот, 
поблиску се одредуваат: задачите на школата; 
составот, работата и задачите на советот, на Нас-
тавничкиот совет и на другите тела на школата и 
начинот на нивниот избор; организацијата и спро-
ведувањето на испитите; постапката за хабилита-
ција; постапката за спроведување на избирањето 
на наставници и соработници; организацијата и 
спроведувањето на наставата и на воннаставните 
активности; поблиските услови за прием во воена 
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школа и другите прашања од организирањето и 
работата на школата. 

Со статутот на научната установа на ЈНА, во 
согласност со овој закон и со прописите на сојуз-
ниот секретар за народна одбрана донесени врз ос-
нова ,на законот, поблиску се уредуваат: организа-
цијата на научната и развојната работа; задачите 
и начинот на работата на научниот совет и односот 
на научниот совет и другите органи на научната, 
установа; постапката и начинот за избирање во на-
учни и стручни звања и други прашања од органи-
зирањето и работата на научната установа. 

Член 6 
Високите и вишите воени школи по одобрение 

Од сојузниот секретар за народна одбрана, можат 
да се здружуваат во заедници на високошколски 

'установи — универзитети, а средните воени учи-
лишта - во соодветни заедници на средни училиш-
та во граѓанството. 

Г л а в а I I 

СИСТЕМОТ И ЗАДАЧИТЕ НА ВОЕНИТЕ ШКОЛИ 

Член 7 
Образованието и воспитувањето на воените 

старешини се остваруваат во единствениот систем 
на воени школи, што го чинат: 

1) средни воени училишта; 
2) виши воени школи; 
3) високи воени школи. 
Високошколски установи, во смисла на овој за-

кон, се високите и вишите воени школи. 

Член 8 ) 
Средните воени училишта се наставни установи 

на ЈНА со задача да подготвуваат воени старешини 
со средна военостручна спрема и да вршат стручно 
усовршување и преквалификација на тој кадар за 
работа на соодветни должности и работни места за 
време на службата во оружените сили, 

Школувањето во средните воени училишта трае, 
по правило, четири години. 

Член 9 
Вишите воени школи се наставни установи на 

ЈНА со задача да подготвуваат воени старешини со 
виша военостручна спрема и да вршат стручно 
усовршување и преквалификација на тој кадар за 
работа на соодветни должности и работни места за 
време на службата во оружените сили. 

Школувањето во вишите воени школи трае, по 
правило, две години. 

Член 10 
Високи воени школи се: воените академии, ко-

мандно-штабните академии, Високата воена поли-
тичка школа на ЈНА/ Школата за народна одбрана 
и Воената медицинска академија на ЈНА. 

Високите воени школи од став 1 на овој член 
се наставни и научни установи. 

Член 11 
Воените академии подготвуваат воени стареши-

ни со ,висока военостручна спрема, организираат и 
спроведуваат усовршување и специјализација на 
тој кадар и организираат и развиваат научноистра-
жувачка работа во областа на воените нуки. -

Воени академии се основаат, по правило, за по-
одделни видови оружени сили. ' 

Школувањето на воените академии трае, по 
правило, четири а најмногу пет години. 

Член 12 
командно-штабните академии оспособуваат за 

соодветни командни и штабни должности во виши 
тактички и здружени' единици на оружените сили 
активни и резервни офицери, организираат и спро-
ведуваат усовршувале на овој кадар и организи-
раат научноистражувачка работа во областа на 
воените науки. 

Командно-штабни академии се основаат, по 
правило, за пооделни видови оружени сили. 

Школувањето во командно-штабните академии 
трае најмалку една година. 

Член 13 
Високата воена политичка школа на ЈНА оспо-

собува воени старешини за работите на морално-
политичко воспитување и за политичка работа во 
оружените сили и организира и развива научно-
истражувачка работа во областа на општествените 
науки од интерес за оружените сили и народната 
одбрана. 

Школувањето во Високата воена политичка 
школа на ЈНА трае најмалку една година. 

Член 14 
Школата за народна одбрана оспособува воени 

старешини за вршење на најодговорни должности 
во областа на изградбата на оружените сили, за 
организирање и изведување на воени операции, за 
командување со виши здружени состави на оруже-
ните сили и организира и развива научноистражу-
вачка работа по основните прашања од општона-
родната одбрана. 

Школувањето во Школата за народна одбрана 
трае најмалку една година. 

Школата за народна одбрана може да органи-
зира постојани или повремени курсеви и други 
форми на настава за усовршување И подготвување 
на лица од граѓанство за работа на работите на 
народната одбрана. 

Член 15 
Воената медицинска академија на ЈНА е висо-

кошколска, научна и здравствена установа на ЈНА 
со задача да организира и спроведува постидиплом-
ска настава и други форми на настава заради под-
готвување на научен и наставен кадар, специјалис-
ти и стручњаци од областа на општата и воената 
медицина, фармацијата и стоматологијата, и да 
организира и спроведува научноистражувачка 
работа од овие области, од значење за одбраната на 
земјата. 

Член 16 
За оспособување на воените старешини -што се 

примени во активна служба по завршена, школа во 
граѓанството, се. организира посебна настава во 
соодветни воени школи и наставни центри, единици 
и установи на ЈНА. 

Член 17 
Школите за резервни офицери подготвуваат 

резервни офицери за потребите на оружените сили. 
Школите за резервни офицери можат да бидат 

самостојни или во состав на воени академии, од-
носно на школски или наставни центри. 

Школувањето во школите за резервни офицери 
трае онолку време колку што изнесува воениов рок 
на лицето упатено во школата за резервни офицери. 



Четврток, 10 мај 1973 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 26 - Страна 859 

Г л а в а I I I 

ОСНОВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ 
ШКОЛИ 

Член 18 
Воени школи се основаат и се укинуваат со 

одредбите на овој закон, а според утврдените по-
треби на ЈНА и на народната одбрана. 

Член 19 
Воените школи ги основа и укинува Претседа-

телот на Републиката како врховен командант на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија. Врховниот командант на 
оружените сили на Социјалистичка Федеративна 
Република Југославија може да го овласти сојуз-
ниот секретар за народна одбрана да основа и уки-
нува средни воени училишта. 

Член 20 
Со актот за основање на воена школа се одре-

дуваат задачите и седиштето на школата, траењето 
на школувањето, стручната спрема и стручните 
називи на лицата што ќе ја завршат воената школа, 
како и подготовките во врска со почетокот на 
работата на школата. 

Член 21 
Внатрешната организација на воената школа, 

видовите и бројот на отсеците и насоките, органи-
зацијата на катедрите и на наставните и организа-
циските единице во составот на школата, система-
тизацијата на работните места и други прашања се 
утврдуваат со статутот на школата, во согласност со 
актот за основањето и со формацијата на школата. 

Член 22 
Воена школа може да се основе кога потребите 

на ЈНА или други потреби на народната одбрана 
бараат да се школуваат воени старешини од одре-
дена стручност, која не може да се стекне со шко-
лување во други школи во Југославија, ако се 
обезбедени неопходен наставен кадар, соодветни 
наставни простории, средства и други материјални 
предуслови за работата на школата и ако постојат 
наставен план и програма на школата. 

Член 23 
Воената школа се укинува ако престане потре-

бата за школување на воени старешина што ги 
подготвува школата, или ако за вршење на дејноста 
не ги- исполнува условите одредени со овој закон. 

Со' актот за укинување на воената школа се 
одредува рокот за престанок на работата на школа-
та и за преземање на имотот и се уредуваат други 
прашања во врска со престанокот на работата на 
школата. 

Средната и вишата воена школа и воената ака-
демија не можат да престанат со работа пред за-
вршувањето на школувањето на најмладата класа 
питомци која ќе се затекне на школување во часот 
на укинувањето на школата. 

Член 24 
Заради обединување на наставните, материјал-

но-финансиските и други работи од заеднички ин-
терес за две или повеќе воени школи, можат да се 
основаат школски центри. 

Школски центар се формира, по правило, за 
сродни воени школи или за воени школи во кои се 
подготвуваат воени старешини од ист вид или за 
воени школи во кои се подготвуваат воени старе-
шини за ЈНА како целина. 

Школскиот центар го основа сојузниот „секретар 
за народна одбрана. 

Со актот за основање на школскиот центар се 
одредуваат задачите и организацијата на центарот, 
називот и седиштето на центарот и воените школи 
што го сочинуваат центарот. 

Член 25 
Воените школи и школските центри имаат свој 

печат. 

Г л а в а I V 

РАКОВОДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО ВОЕНИТЕ 
ШКОЛИ 

Општа одредба 

Член 26 
Одредбите на Законот за Југословенската на-

родна армија и прописите за командувањето и ра-
ководењето со единиците и установите на ЈНА се 
применуваат и врз воените школи, ако со овој 
закон не е одредено поинаку. 

Работите на раководното и управувањето и 
другите работи во врска со организацијата и спро-
ведувањето на образовно-васпитната и научната 
работа во воените школи, во согласност со законот 
и со прописите донесени врз основа на законот, ги 
вршат: 

1) сојузниот секретар за народна одбрана; 
2) началникот на воената' школа; 
3) советот на "воената школа; 
4) соборот на воената школа и други органи на 

воената школа. 

1, Сојузен секретар за народна одбрана 

Член 27 
Сојузниот секретар за народна одбрана, во 

врска со организацијата и спроведувањето на 
образовно-воспитната работа во воените школи ^ 

1) ги утврдува стручните профили на старешин-
скиот кадар за потребите на оружените сили кој се 
школува во воените школи; 

2) ги одобрува основите на наставните планови 
и програми на воените школи, по предлог, од Ге-
нералштабот на ЈНА; 

3) ги одобрува наставните планови на вишите и 
високите воени школи; 

4) донесува наставен план за средните воени 
училишта, за школите за резервни офицери и за 
курсевите за усовршување и преквалификација на 
воени старешини; 

5) го одобрува организирањето на постдиплом-
ската настава за вонредно школување во воените 
школи; 

6) ги пропишува педагошко-наставните стан-
дарди за работа на воените школи; 

7) ги одобрува статутите на воените школи; 
8) ,се грижи за обезбедување на кадровски, ма-

теријални и финансиски услови за работа на 
воените школи; 

9) предлага основање и укинување на воени 
школи и основа воени школи за кои ќе го овласти 
врховниот командант на оружените сили на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија. 

По исклучок од одредбата на точка 4 на став 1 
од овој член, во поглед на наставните планови и 
програми и Воспитно-образовната работа на воените 
гимназии, согласно се применуваат прописите за 
гимназиите на републиката односно на автономната 
покраина на чија територија е седиштето на воената 
гимназија. 

Член 28 
Сојузниот секретар за народна одбрана може 

да го овласти началникот на Генералштабот на ЈНА 
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да одобрува наставни планови на вишите повисоки-
те воени школи и на школите за резервни офицери 
и да донесува наставен план на средните воени 
училишта. 

Сојузниот секретар за народна одбрана може да 
овласти старешини на пооделни видови оружени 
сили, за воените школи од односниот вид да ги 
вршат работите од член 27 точ. 1 и 8 на овој закон 
и да ги одобруваат наставните програми за средните 
воени училишта и за школите за резервни офицери 
и наставните планови и програми на курсевите за 
усовршување и преквалификација на воени ста-
решини. 

Член 29 
Советодавен орган на сојузниот секретар за на-

родна одбрана за прашањата на военото школство 
е Наставно-педагошкиот совет на ЈНА. 

Наставно-педагошкиот совет на ЈНА има од 25 
до 31 член што ги именува сојузниот секретар за 
народна одбрана од редот на истакнатите воени ра-
ководители, просветни, научни и други стручни ра-
ботници од ЈНА и од граѓанството. 

Началникот на Генералштабот на ЈНА по по-
ложбата е претседател на Наставно-педагошкиот 
совет на ЈНА. 

Членовите на Наставно-педагошкиот совет на 
ЈНА се именуваат на четири години, со тоа што при 
првото именување едната половина од членовите се 
именуваат на две години. 

Член 30 
Наставно-педагошкиот совет на ЈНА: 
1) предлага мерки за усовршување на школ-

скиот систем во ЈНА и за унапредување на воспи-
тувањето и образованието во воените школи; 

2) ги проучува и дава мислење и предлози за 
основите на наставните планови и за програмите на 
воените школи; 

3) ја проучува усогласеноста на целите на шко-
лувањето и на наставните планови и програми со 
концепцијата на општонародната одбрана, и за тоа 
дава мислење и предлози; 

4) ги разгледува андрагошко-наставните стан-
дарди за работа на воените школи, состојбата на 
наставниот кадар, состојбата и квалитет на учеб-
ниците и на другите наставни материјали и пред-
лага соодветни мерки; 

5) предлага воведување на постдипломски на-
става во високите воени школи. 

За проучување на поодделни прашања од својот 
делокруг Наставно-педагошкиот совет на ЈНА може 
да формира комисии. За членови на комисиите мо-
жат да се именуваат и лица што не се членови на 
Наставно-педагошкиот совет на ЈНА. 

Член 31 
Наставно-педагошкиот совет на ЈНА своите 

мислења и предлози ги донесува во вид на заклу-
чоци, со мнозинство гласови на сите членови. 

Наставно-педагошкиот совет на ЈНА се соста-
нува по потреба, а најмалку двапати годишно. 

Наставно-педагошкиот совет на ЈНА донесува 
деловник за својата работа. 

2. Началник на воена школа 

Член 32 
Началникот на воена школа, во врска со орга-

низацијата и спроведувањето на образовно-воспит-
ната работа на воената школа: 

1) непосредно ја организира и ја раководи ра-
ботата на школата; 

2) се грижи за применувањето на законот, на 
статутот на школата и на другите прописи со кои 
се регулира работата на школата; 

3) се грижи за изработката на наставен план и 
програма и за остварувањето на целите и задачите 
на школата; 

4) ги подготвува, ги свикува и претседава на 
седниците на соборот на школата односно на Нас-
тавничкиот совет; 

5) се Грижи за спроведувањето на заклучоците 
на советот и на соборот на школата; 

6) ја претставува школата,' 
7) ги потпишува свидетелствата и дипломите; 
8) врши и други работи, во согласност со зако-

нот и со другите важечки прописи. 
За својата работа началникот на воената школа 

одговара пред старешината кој му е претпоставен 
во смисла на прописите за командувањето и рако-
водењето во ЈНА. 

Член 33 
Началникот на воената школа го назначува и 

го разрешува од должноста старешината надлежен 
за назначување во ЈНА. 

Покрај општите услови предвидени со прописи-
те за службата во ЈНА, началникот на воената 
школа мора да ги, исполнува и условите за избор во 
едно од звањата на наставници на односната школа. 

3. Совет на воената школа 

Член 34 
Во средната, вишата и високата воена школа 

се формира совет на воената школа. 

- Член 35 
^ Советот на воената школа има од 21 до 25 члена. 

Началникот на воената школа по својата по-
ложба е член на советот на воената школа. 

Претседателот и членовите на советот на воена-
та школа ги именува воениот старешина кому вое-
ната школа му е потчинета во смисла на прописите 
за командувањето и раководењето во ЈНА — од ре-
довите на старешините на единиците и установите 
на ЈНА, на наставниците и соработниците на шко-
лата, на андрагошките и другите научни и стручни 
работници од ЈНА и граѓанството. Во составот на 
советот на воената школа влегува и претставник на 
секоја класа питомци односно слушатели кого тие го 
избираат од своите редови. . 

Во советот на воената школа, по предлог од со-
борот на школата односно од Наставничкиот совет, 
се именуваат најмногу една третина членови од ре-
дот на лицата што работат во школата. 

Мандатот на членовите на советот трае две го-
дини. 

Член 36 
Советот на воената школа: 
1) го донесува статутот на школата; 
2) го утврдува предлогот на наставниот план и 

програма на школата; 
3) предлага мерки за унапредување на настава-

та и на научноистражувачката работа во школата; 
4) предлага мерки за усовршување на настав-

ниот и научниот кадар и за подобрување на усло-
вите за живот и работа на лицата на школување; 

5) се грижи за развивање на соработката на 
школата со соодветните школи, единици и устано-
ви на ЈНА, со научните установи и со други органи. 

Статутот на воената школа го одобрува, а нас-
тавниот план и програма на воената школа ги до-
несува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Член 37 
Советот на воената школа работи во седници, а 

одлучува со мнозинство гласови на членовите на 
советот — кога станува збор за прашањ,ата од член 
36 став 1 точ. 1 и 2 на овој закон, а со мнозинство 
гласови на присутните членови — кога се претресу-
ваат други прашања. 
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Претседателот на советот ги подготвува и сви-
кува седниците на советот, раководи со седниците и 
се грижи за извршување на заклучоците на со-
ветот. 

Член 38 
Со статутот на воената школа поблиску се од-

редуваат задачите и начинот на работата на сове-
тот на воената школа и постапката и начинот за из-
бирање на членови на советот од составот на шко-
лата. 

4, Собори на вишите и високите воени школи 

Член 39 
Соборот на вишата односно високата воена 

школа го сочинуваат началникот на вишата однос-
но високата школа, наставниците, научните и 
стручните соработници на вишата односно високата 
воена школа и по двојца претставници од секоја 
класа питомци односно слушатели. 

Началникот на вишата односно високата воена 
школа по положбата е претседател на соборот на 
таа школа. 

Член 40 
Соборот на вишата односно високата воена 

школа се грижи за организацијата и спроведување-
то на наставата и воспитувањето, за стручното, 
идеолошко-политичкото и андрагошкото усовршува-
ње на наставниците и за развојот на научноистра-
жувачката работа во школата. 

Во извршувањето на задачите од став 1 на овој 
член соборот на вишата односно високата воена 
школа ги врши особено следните работи: 

1) подготвува предлог на наставниот план; 
2) предлага наставна програма на школата; 
3) предлага програма на научноистражувачката 

работа; 
4) врши избор на наставници и соработници; 
5) предлага статут на школата; 
6) врши и други работи што му се ставени во 

надлежност. 
Соборот на високата воена школа ја спроведува 

постапката за хабилитација за звањето наставник и 
постапката за здобивање со академските степени 
магистер, специјалист и доктор на науки. 

Со статутот на вишата односно високата воена 
школа поблиску се одредуваат работите и начинот 
на работата на соборот и постапката и начинот за 
избирање на членови на соборот — претставници на 
питомците односно слушателите. 

Член 41 
На секоја година настава во вишата односно ви-

соката воена школа може да се образува собор на 
годината односно на класата. 

Соборот на годината односно на класата го со-
чинуваат наставниците и соработниците што учест-
вуваат во изведувањето на наставата на годината 
односно на класата и по двајца претставници на 
питомците односно на слушателите. 

Соборот на годината односно класата расправа 
за прашањата од заеднички интерес за изведување-
то на наставата на годината односно на класата и 
предлага мерки за нејзино унапредување. 

Претседателот на соборот на годината односно 
на класата е старешина на годината односно на 
класата 

5. Наставнички совет и други стручни органи во 
средните воени училишта 

Член 42 
Стручни органи во средните воени училишта се 

Наставничкиот совет, соборот на годината односно 
на класата и старешината -на годината односно на 
класата, 

Со статутот на средното воено училиште можат 
да се предвидат и други стручни органи на училиш-
тето, 

Член 43 
Наставничкиот совет на средното воено учи-

лиште го сочинуваат наставниците и началникот на 
училиштето. 

Наставничкиот совет ги разгледува сите пра-
шања од воспитувањето и образованието во учи-
лиштето, а посебно се грижи за остварувањето на 
целите и задачите на училиштето и за организаци-
јата на наставата и на другите воспитно-образовни 
дејности во училиштето. 7 

Началникот на средното воено училиште, по по-
ложбата е претседател на Наставничкиот совет на 
училиштето. ^ 

Работите од својот делокруг Наставничкиот со-
вет ги врши на седници. 

Член 44 
Заради претресување и решавање на прашања-

та од наставната и воспитната работа и на други 
прашања од интерес за пооделни години односно 
класи, во средното воено училиште се образува со-
бор на годината односно на класата. 

Соборот на годината односно на класата го со-
чинуваат старешината на годината односно на кла-
сата, наставниците што ја изведуваат наставата и по 
двајца претставници на питомците. 

Седниците на соборот на годината односно на 
класата ги свикува и претседава на нив стареши-
ната на. годината односно на класата. 

Член 45 
Наставната единица на класата (вод) си има 

старешина кој ја раководи наставната единица (во-
дот) и ги врши сите работи и задачи што му се од-
редени со статутот на училиштето и со други про-
писи. 

Члјен 46 
Заради унапредување на наставата во средното 

воено училиште, во согласност со статутот, можат 
да се организираат стручни активи за поодделни 
или сродни наставни предмети. 

Член 47 
Со статутот на средното воено училиште по-

блиску се одредуваат работите и начинот на ра-
ботата на Наставничкиот совет на училиштето, на 
соборот на годината односно на класата, на старе-
шината на годината односно на класата и на ста-
решината на наставната единица (водот). 

Член 48 
Одредбите на овој закон се однесуваат на собо-

рите на вишата и високата воена школа, на собо-
рите на годината односно на класата, на Наставнич-
киот совет и на другите стручни органи во средни-
те воени училишта, а можат согласно да се приме-
нуваат и врз школите за резервни офицери. 

Г л а в а V 

ПРИЕМ ВО ВОЕНИ ШКОЛИ И ПРАВА И ДОЛЖ-
НОСТИ НА ЛИЦАТА НА ШКОЛУВАЊЕ 

1. Заеднички одредби 

а) Начин на прием во воените школи 

Член 49 
Приемот на кандидати за школување во сред-

ните, вишите и високите воени школи се врши со 
конкурс што го распишува Сојузниот секретаријат 
за народна одбрана. 
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Право на учество на конкурсот за прием во 
воени школи имаат југословенските државјани што 
ги исполнуваат условите предвидени со, овој закон 
и посебните услови предвидени со прописите на со-
јузниот секретар за народна одбрана и со статутот 
на школата. 

Со прописите на сојузниот секретар за народна 
одбрана можат, да се предвидат за прием во воена 
школа, посебни услови во поглед на полот, возрас-
та, способноста за воена служба, здравствената сос-
тојба и поранешното обносување на кандидатот. 

По исклучок од став 1 на овој член, прием на 
активни воени лица за школување' во воени школи 
може да се врши и со поединечно одредување или 
на друг начин што ќе го одреди сојузниот секретар 
за народна одбрана. 

Член 50 
При изборот на кандидати за воени школи се 

води сметка за што посразмерка застапеност на 
кандидатите по републики и автономни покраини и 
За што посразмерна застапеност на припадниците на 
народите и народностите на Југославија. 

Заради обезбедување на што ^сразмерна зас-
тапеност на кандидатите по републики и автономни 
покраини односно на што ^сразмерна застапеност 
на припадниците на народите и народностите на 
Југославија, Сојузниот секретаријат за народна од-
брана соработува со надлежните републички и по-
краински органи и организации во подготвувањето 
на младината за воениот позив и во избирањето на 
кандидати за воени школи. 

Член 51 
Со стапувањето во воена школа кандидатот се 

здобива со својство на питомец односно слушател 
на воена школа. 

Питсмец е лице од, граѓанство што е примено во 
средно воено училиште, во виша воена школа, во 
воена академија и во школа за резервни офицери 
односно активен подофицер на школување во воена 
академија или во виша воена школа. 

Слушател е лице на школување во командно-
штабната академија, во Високата воена политичка 
школа, на ЈНА во Школата за народна одбрана, на 
постдипломска настава и лице на курс за усовршу-
вање и преквалификација. 

Член 52 
Во воените школи можат да се школуваат лица 

од граѓанството, како и припадници на оружените 
сили на странски држави. 

Поблиски прописи за приемот и за условите за 
школување на лицата од став 1 на овој член до-
несува сојузниот секретар за народна одбрана. 

б) Права и должности на лицата на школување 

Член 53 
Питомецот односно слушателот на воената 

школа (во натамошниот текст: лицето на школува-
ње) има право и должност со својата работа да при-
донесува за остварување на целите на воспитување-
то и образованието. 

Член 54 
Лицето на школување има право, во согласност 

со овој закон, со прописите за воениот имот и со 
статутот на воената школа, да ги користи настав-
ните средства, библиотеките, лабораториите, рабо-
тилниците, вежбалиштата, спортските и други об-
јекти и средства и опрема за свое образование и^ 
воспитување и за воннаставни активности. 

Член 55 
Лицата на школување, во согласност со статут 

тот на воената школа,- можат дз основаат стручни, 

културни и спортски друштва односно секции во 
школата односно во школскиот центар. 

Член 56 
Во текот на школувањето питомецот, по одоб-

рение од надлежниот старешина, поради здравстве-
ни или други оправдани причини, можат да ја про-
мени насоката односно отсекот и да премине на 
школување во друга воена школа. 

Кога тоа го бараат потребите за пополнување на 
ЈНА, со одлука на надлежниот старешина питомци-
те, со нивна согласност, можат да се преведуваат од 
една во друга насока односно отсек на иста школа. . 

Член 57 
Питомец што ќе заврши средна, виша или ви-

сока воена школа се произведува во соодветен чин 
според важечките прописи и се здобива со право да 
се школува, под пропишаните услови, во соодвет-ш 
воени школи од повисок степен. 

Член 58 
Должностите на лицето на школување се: 
1) да ја посетува наставата, да учи и да работи 

на своето^ образование и воспитување и да овладее 
со градивото од наставната програма; 

2) да се придржува кон школскиот ред и дис-
циплина и кон другите прописи за работата на -
школата; 

3) да исполнува' и други школски обврски и за-
дачи. 

Член 59 
Лице на школување кое се истакнува со своја 

работа и успеси може да биде пофалено и награ-
дено. Наградите и пофалбите можат да се доделу-
ваат и на група лица на школување. 

Поблиски услови за пофалбите и наградите на 
лицата на школување се утврдуваат со пропис на 
сојузниот секретар за народна одбрана и со стату-
тот на школата. 

Член 60 
Воената обврска на питомците на воени школи 

се уредува со сојузен закон, а посебните права и об-
врски на лицата на школување по основ на школу-
вањето во воени школи за потребите на ЈНА — со 
сојузен закон и со договор склучен во согласност со 
законот. 

в) Дисциплинска одговорност 

Член 61 
- Лицата на школување во воегоѓ школи одгова-

раат дисциплински за повреди на школскиот ред и 
дисциплина. 

Во поглед на- дисциплинската одговорност врз 
питомците на воени академии и слушателите се 
применуваат прописите за воената дисциплина. 

На питомецот од став 2 на овој член, покрај 
казните и воспитните мерки предвидени со пропи-
сите за воената дисциплина, може да му биде изре-
чена и мерката исклучување од воената школа. 

Член 62 
Спрема питомците на средни воени училишта 

кои не ги исполнуваат своите школски должности 
или не се придржуваат кон школскиот -ред и дис-
циплина, се применуваат воспитно-поправните 
мерки: опомена, строга опомена, укор, строг укор, 
забрана на излегување в град и исклучување од 
училиштето. 

Мерката исклучување од училиштето ја изре-
кува началникот на училиштето, по предлог од со-
борот на училиштето. 
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Против првостепената одлука за примена на 
воспитно-поправиите мерки може да се поднесе 
жалба. 

Со статутот на средното воено училиште поб-
лиску се одредуваат надлежноста и постапката за 
примена на воспитно-поправните мерки спрема пи-
томците -Јна училиштето. 

односно му се признава положениот испит од пред-
метот или учебната година завршена во военото 
училиште. 

Споредувањето на наставните планови и про-
грами од став 3 на овој член го врши републичкиот 
односно покраинскиот орган на управата надлежен 
за образованието. 

г) Престанок на својството на лице на школување 

Член 63 
Својството на лице на школување престанува: 
1) со завршувањето на школувањето односно со 

дипломирањето; 
2) поради неспособност или органичена способ-

ност за воена служба; 
3) со загубување на правото на упис на учебна 

година односно на правото на упис на нареден се-
местар; 

4) со'исклучувањето од школата; 
5) со правосилна осуда за кривично дело на" бе-

зусловна казна затвор над две години или на казна 
строг затвор; 

6) со упатување на издржување на казната зат-
вор' подолга од еден месец изречена за кривично 
дело; 

7) со загубување на чинот односно класата или 
со загубување на службата; 

8) со испишување од воената школа односно со 
раскинување на договорот за школување; 

9) со упатување во воспитна установа или во 
восгштно-поправен дом за малолетници. 

Со пропис на сојузниот секретар за народна од-
брана се одредува кој степен на неспособност или на 
ограничена способност за воена служба, и во кои 
случаи, повлекува престанок на школувањето, и за 
кои дисциплински повреди може да се изрече мер-
ката исклучување од школата. 

2. Посебни одредби за приемот во средни воени учи-
лишта и за правата на питомците на тие училишта 

Член 64 
Во средните воени училишта се примаат југо-

словенски државјани кои завршиле осумгодишно . 
училиште и ги исполнуваат другите услови пропи-
шани со овој закон, со прописот на сојузниот сек-
ретар за народна одбрана (член 49 став 3) и со ста-
тутот на училиштето. 

Член 65 
Питомец на средно воено училиште може да ' ј а 

повтори учебната година само еднаш во текот на 
школувањето. 

Член бб I 
Питомец на средно воено училиште кој во за-

вршната година не успее да го положи завршниот 
испит се упатува во воена единица на должност 
според својот чин, со тоа што завршниот испит да 
го положи најдоцна во текот на наредната учебна 
година. 

Член 67 
Лице што ќе заврши средно воено училиште се 

здобива со средно стручно образование и со право, 
под пропишаните услови, да се школува во виши и 
високи школи. ^" " 

Лице што ќе заврши средно воено училиште од 
техничка насока се здобива со стручен назив тех-
ничар од соодветна насока. 

Со споредување на наставните планови и прог-
рами на средните воени училишта и на соодветните 
средни училишта во граѓанството, на лицето што 
Ќе заврши средно воено училиште му се признава 
стручното образование како и на лицата што завр-
шиле соодветно средно училиште во граѓанството 

3. Посебни одредби за приемот во виши и високи 
воени школи и за правата на лицата на школување 

во тие школи 

Член 68 
Во вишите воени школи и во воените академии 

се примаат југословенски државјани што завршиле 
гимназија односно друго соодветно средно училиш-
те во граѓанството и активни подофицери со завр-
шено соодветно средно воено училиште, што ги ис-
полнуваат условите пропишани со ОВОЈ закон, со 
прописот на сојузниот секретар за народна одбрана 
(член 49 став 3) и со статутот на вишата воена шко-
ла односно на воената академија. 

Член 69 
Во комаидно-штабната академија, во Високата 

воена политичка школа на ЈНА и во Воената меди-
цинска академија на ЈНА може да биде примен ак-
тивен офицер на ЈНА со завршена воена академија 
односно соодветна висока школа или "факултет во 
граѓанството. 

Во Школата за народна одбрана може да биде 
примен активен офицер на ЈНА што завршил една 
од школите од став 1 на овој член или се здобил со 
академски степен магистер или специјалист во 
воени науки. 

Под условите предвидени со овој закон и со 
прописите на сојузниот секретар за народна, одбра-
на, во школите од ст. 1 и 2 на овој член можат да се 
школуваат и усовршуваат и лица од резервниот 
состав на оружените сили. 

Член 70 
На питомец на воена академија кој редовно ги 

полага испитите може да му се одобри истовремено 
вонредно да студира на друга воена академија или 
факултет односно висока школа во граѓанството. 

Член 71 
Лице што ќе заврши виша воена школа се здо-

бива со в и т е стручно образование. 
Лице што ќе заврши воена академија се здоби-

ва со високо стручно образование. 
Лице што ќе заврши виша воена школа од тех-

ничка насока или прв степен на воена академија од 
техничка, насока се здобива со стручен назив воен 
инженер од соодветна насока односно струка. 

Лице што ќе заврши воена академија од тех-
ничка насока се здобива со стручен назив дипломи-
ран воен инженер од соодветна насока односно 
струка. 

Член 72 
Со споредување на наставните планови и прог-

рами на вишите воени школи и на воените акаде-
мии и на соодветните виши школи и, факултети од-
носно високи школи во граѓанството, на лицето што 
ќе заврши виша воена школа односно воена акаде-
мија му се признава стручното образование и струч-
ниот назив како и на лицето што ќе заврши соод-
ветна виша школа односно факултет или висока 
школа во граѓанството односно му се признаваат 
положените испити од соодветните предмети според 
програмата на воената школа. 

Споредувањето на наставните планови и прог-
рами од став 1 на овој член го вршат вишите школи 
и факултетите односно високите школи во граѓан-
ството, на предлог од стручната комисија што ја об-
разуваат тие школи и соодветните воени школи. 
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Г л а в а VI 

НАСТАВНА И НАУЧНА РАБОТА ВО ВОЕНИТЕ 
ШКОЛИ 

1. Заеднички одредби 

. а) Наставни планови и програми 

Член 73 
Со основите на наставните планови и програми 

се пропишуваат задолжителните образовни подрач-
ја, минималниот број часови за поодделни образов-
ни подрачја, посебните воспитно-образовни задачи 
според видовите на профилите на кадрите и според 
нивоата на школите и други прашања од значење за 
изработката на наставните планови и програми. 

Основите на наставните планови и програми се 
утврдуваат во согласност со концепцијата на општо-
народната одбрана и со барањата што произлегуваат 
од таа концепција, со достигањата на воените и дру-
ги науки и со резултатите од нивната примена во 
организацијата, во подготовката и во употребата на 
оружените сили и со општите цели на воспитува-
њето и образованието. 

Со основите на наставните планови и програми 
Можат да се пропишат наставните предмети внатре 
во пооделни подрачја, образовните содржини и ми-
нималниот број часови за тие предмети. 

Наставните планови и програми на воените 
школи мораат да бидат во согласност со основите 
на наставните планови и програми. 

Член 74 
Со наставните планови се утврдуваат наставните 

подрачја и нивните цели, задолжителните наставни 
предмети, посебните облици на обучување, времето 
потребно за изведување на наставата во целина и 
на наставата од поодделни предмети, редоследот на 
изведувањето на наставата и односот помеѓу теорет-
ската и практичната настава. 

Со наставните програми се утврдуваат обемот и 
образовната содржина на секој предмет, нивната 
воспитно-образовна задача и односот на теоретските 
и практичните облици на наставата за поодделен 
предмет, 

Член 75 
При изработката на еаставните планови и про-

грами, воените школи се должни да остваруваат 
стручна и друга соработка со командите односно уп-
равите на видовите родовите и службите чиј кадар 
се школува во односната воена школа, како и со 
другите заинтересирани органи. 

б) Организација и изведување на наставата 

Член 76 
Организацијата и изведувањето на наставата 

и на образовно-воспитната работа во воените шко-
ли треба да им обезбеди на оружените сили воени 
кадри кои, по знаењето на военостручната теорија, 
по својата практична оспособеност, по општото и 
марксистичкото образование, по политичката зре-
лост, по андрагошко-методичката оспособеност и 
психофизичките квалитети, ќе бидат^способни во 
сите, па и во најтешките воени ситуации, успешно 
Да ги раководат своите единици во духот на бара-
њата и потребите на општонародната одбрана. -

Образовно-воспитната работа во воените школи 
се спроведува по пат на настава и воннаставна об-
разовно-воспитна работа, како и со општествено-
-полигичка активност. 

јЧлен 77 
Во воените школи наставата се организира и 

се изведува според современите барања на образов-
но-вошитната работа, во согласност со потребите 
на воениот позив и со цел,ите на военото воспиту-
вање и образование. 

Наставата во воените школи се организира и 
се изведува така што на лицето на школување 
да му се обезбеди активно учество во наставата. 

Член 78 
Наставата се изведува во текот на учебната 

година. 
Учебната година во средните вое-ни училишта 

трае од 1 септември до 31 август и има две полу-
годија. 

Учебната година во вишите и високите воени 
школи трае, по правило, од 1 октомври до 30 сеп-
тември и се дели на семестри. 

Времето на почетокот на наставата во воените 
школи, траењето на полугодието, семестарот, школ-
скиот и семестралниот распуст поблиску се одре-
дуваат со статутот на школата, во согласност со 
овој закон. 

Член 79 
Наставата се орган,изира и се изведува по 

учебни години односно класи, по насоки односно 
отсеци и по настав,ни единици. , 

Распоредувањето на лицата на школување во 
наставни единици се врши зависно од природата 
и содржината на наставата. 

Со статутот на воената школа поблиску се од-
редува начинот за организација на наставата и за 
формирање на наставните единици. 

Член 80 
Наставата во воените школи се изведува на 

српскохрватски односно хрватскосрпски јазик. 

Член 81 
Наставата се изведува со предавања и вежби 

и со други облици , на практична работа (со семи-
нари, со тактички, тактичко"стручни, штабни и 
командно-штабшр вежби, со логорување, стажи-
рање и др.), кои се утврдуваат со наставниот план 
и програма и со статутот на школата. 

Член 82 
Заради практично оспособување за должно-

стите во родот односно службата, дел од практич-
ната настава (стручна практика односно полици-
ска обука) се спроведува, по-правило, во.наставни-
те центри на родовите односно службите, или во 
соодветни единици односно установи на ЈНА — 
според наставниот план и со грижа на школата. 

Со статутот на воената школа поблиску се 
уредува стручната практика односно полициската 
обука. 

Член 83 
Вкупниот број часови на теоретската и прак-

тичната настава од задолжителните наставни пред-
мети во една седмица се утврдува со статутот на 
школата, зависно од степенот и карактерот на 
школата и чод траењето на школувањето, и изне-
сува најмногу 35 часа. По исклучок, ако се изве-
дуваат практични вежби на земјиште, вкупниот 
број наставни басови во текот на седмицата може 
да биде и поголем. 
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Член 84 
Воените школи можат да организираат вон-

редно школување. 
Општите услови за вонредно школување ги 

пропишува сојузниот секретар за народна одбрана. 
Со статутот на воената школа, во согласност 

со овој закон, поблиску се уредуваат условите" за 
прием на вонредно школување, организацијата на 
наставата и други прашања од вонредното школу-
вање во воените школи. 

Член 85 
Во согласност со своите задачи, воените школи 

образуваат: катедри, кабинети, лаборатории, ра-
ботилници, библиотеки, вежбалишта, полигони и 
други наставни однооно наставно-научни органи-
зациони единици, а, по потреба, можат да образу-
ваат и заеднички катедри. 

Член 86 
Заради задоволување на интересите и скло-

ностите на лицата на школување и за да им се 
овозможи што поцелосен развој и активен опште-
ствен живот, воените школи организираат и раз-
виваат разновидни облици на научна, стручна, 
уметничка, спортска и општествена активност. 

Член 87 
За наставата и за другите облици на образовно-

-воспитна работа во воените школи се води един-
ствена евиденција и документација според пропи-
сите што ги донесува сојузниот секретар за народ-
на одбрана. 

Со статутот на воената школа поблиску се 
утврдуваат видовите, облиците и начинот на во-
дењето на другите евиденции и документација за 
наставата и за другите облици на образовно-вос-
питната работа во таа школа. 

2. Посебни одредби за оценувањето и испитите во 
средните воени училишта 

Член 88 
Питомците на средните воени училишта . се 

оценуваат по наставни предмети и по поведение. 
Успехот и поведението на питомците се изразу-

ваат со оценка. 

Член 89 
Оценувањето на питомците во средните воени 

училишта се врши во текот на учебната година. 
На крајот од учебната година се оценува и 

општиот успех на питомците. 
Ј 

Член 90 
Заради вреднување на работата и на успехот 

на питомците, училишните органи и наставниците 
се должни постојано и сестрано да го следат раз-
војот на нивната личност, залагањето, самостој-
носта во. работата и во одлучувањето, работната 
дисциплина и способноста за примена на отечените 
знаења. v 

Член 91 
Оценките по поодделни предмети и по поведе-

ние, како и оценката за општиот успех, се утвр-
дуваат на крајот од полугодието и на крајот од 
учебната година. 

Оценки за успехот се: одличен (5), многу до-
.бар (4), добар (3), доволен (2) и недоволен (1). 'Оцен-
ката недоволен не е преодна. 

Оценки за поведение се: примерно, добро и 
незадоволително, а се утврдуваат на крајот од 
полугодието и на крајот од годината. 

Полугодишна и годишна оценка се сведуваат 
врз о-снова на следењето на целокупната работа на 
питомците во текот на полугодието односно на 
учебната година. 

Член 92 
Општиот успех на питомците се заклучува со 

една од оценките: одличен, многу добар, добар, 
доволен и недоволен. 

Питомецот постигнал одличен општ успех ако 
по повеќе од половината наставни предмети има 
оценки одличен (5), а по другите наставни предме-
ти - оценки многу добар (4) 

Питомецот постигнал многу добар општ успех 
ако има одлични и многу добри оценки по повеќе 
од половината наставни предмети, а по другите 
наставни предмети - оценки добар (3). 

Питомецот постигнал добар општ успех ако по 
повеќе од половината наставни предмети има оцен-
ки добар (3), а по другите наставни предмети — 
други позитивни оценки. 

Питомецот постигнал доволен општ успех ако 
по повеќе од половината наставни предмети има 
оценка доволен (2), а по другите предмети — други 
позитивни оценки. 

Питомецот не постигнал доволен општ успех 
ако има оценка недоволен (1) по еден или по по-
веќе наставни предмети. 

Општиот успех на питомецот кој се упатува да 
полага поправен испит се утврдува по полагањето 
на тој испит. 

Член 93 
Оценката по поодделни предмети ја дава пред-

метниот наставник, а конечната оценка на крајот 
на наставниот период, оценката за поведението и 
оценката за општиот успех — соборот на. годината 
односно на класата. 

Член 94 
Питомецот ја завршил учебната година ако по 

сите предмети има позитивна оценка односно ако 
со успех го положил поправниот испит. 

Питомецот кој не ја завршил успешно учебна-
та година губи право на натамошно школување во 
средно воено училиште, освен во случаите предви-
дени со овој закон. 

Член 95 
Питомецот кој на крајот од наставната година 

е оценет со негативна оценка по еден или два 
предмети, полага поправен испит по тие предмети. 

Времето за полагање на поправните испити се 
одредува така што на питомецот да му се ово-
зможи подготвување и полагање на испитот до 
крајот на тековната учебна година. 

Питомецот кој до крајот на учебната година не 
ќе успее да го положи поправниот испит по еден 
предмет, може да ја запише условно наредната 
учебна година. Ако питомецот преостанатиот испит 
го положи на,јдоцна до 1 декември тековната" учеб-
на година, го продолжува редовното школување. 

Член 96 
На крајот од школувањето во средните воени 

училишта се полага завршен испит за да се утвр-
ди оспособеноста на питомецот за вршење на дол-
жноста за која се оспособува. Питомец кој постиг-
нал одличен успех во сите години на школувањето 
се ослободува од полагањето на завршен испит. 

Питомец кој не ќе го положи завршниот испит 
во редовниот рок, има право тој испит да го пов-
тори уште еднаш во текот на тековната или во 
наредната учебна година. 
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Член 97 
Со статутот на средното воено училиште поб-

лиску се уредуваат начинат на оценувањето, роко-
вите и начинот на полгањето на испитите. 

3. Посебни одредби за наставата, за научната рабо-
та и за испитите во високите воени школи 

Член 98 . 
Наставата во високите воени школи се органи-

зира како единствена целина. 

Член 99 
Воените академии можат да орга,низираат, по 

- потреба, и настава за стекнување на виша стручна 
спрема која трае најмалку две години. 

Член 100 
Во високите воени школи се полагаат испити 

по секој наставен предмет и дипломски испит. 
Со испитите по поодделни предмети, како и со 

дипломскиот испит се врши поцелосно проверување 
на стеченото знаење, на вештините и способностите 
и се дава завршна оценка. 

За спроведување на испитите постојат редовни 
и вонредни испитни рокови. Редовни испитни ро-. 
КОБИ се: зимскиот, летниот и есенскиот. 

Член 101 
Знаењето, вештините и способностите што ли-

цето на школување ќе ги пројави на испитот, се 
оценуваат со оценка од 5 (пет) до 10 (десет). 

Оценката 5 (пет) не е задоволителна. 

Член 102 
Испити се полагаат пред наставник или пред 

комисија составена од наставници. 
Испитите по поодделни предмети се полагаат 

пред наставник. Четвртиот пат испитот се полага 
пред комисија. 

Дипломскиот испит и испитот за академски 
степен магистер или специјалист се полагаат пред 
комисија. 

Дипломскиот испит може да се полага најмно-
гу два пати. 

Член 103 
Лице на школување во висока воена школа кое-

не ќе положи испити од најмногу два предмета од 
? изминатата учебна година, може условно да ја за-
пише наредната година и е должно преостанатите 
испити од изминатата година да ги положи нај-
доцна до почетокот на зимскиот испитен рок од 
тековната учебна година. ' ^ 

Питомец на воена академија кој од здравстве-
ни или други оправдани причини не ќе успее во од-
редениот рок да ги положи пропишаните испити 
од тековната учебна година, се отпушта од редов-
ното школување и во наредната учебна година 
може да го продолжи редовното школување ако 
претходно вонредно ги положи сите заостанати 
испити. 

Питомец на воена академија кој во завршната 
година на школувањето до крајот на учебната го-
дина не ќе ги положи пропишаните испити, или 
не ќе го положи дипломскиот испит, се упатува на 
служба во единица односно установа на ЈНА, со 
чинот со кој се здобил во воената академија, со 
тоа што нетоложените испити може да ги полага 
во текот на наредните две учебни години. 

Член 104 
Со статутот на висока воена школа се одреду-

ваат, во согласност со овој закон, испитните рокови 
и начинот за полагање на испити по секој предмет, 

како и составот на испитните комисии од член 102 
на овој закон. 

Член 105 
Високите воени школи можат да организираат 

и настава за стекнување на академски степен ма-
гистер односно специјалист (во натамошниот текст: 
постдипломската настава) од областа на воените 
науки, ако имаат соодветни наставно-научни кадри 
и опрема за изведување на таа настава. 

Постдипломец настава во високите воени 
школи можат да посетуваат лица што завршиле 
соодветна висока воена школа или соодветна ви-
сока школа односно факултет Во граѓанството. 

Член 106 
Со постдипломец настава за стекнување на 

академски степен магистер слушателите се воведу-
ваат во методите на научната работа и им се овоз-
можува продлабочен и сестрано проучување на 
проблемите од одредени - военонаучни односно 
стручни дисциплини. 

Постдипломската настава за стекнување на 
академски степен специјалист во одредена струка 
или дисциплина се состои во продлабочување на 
теоретските и практичните знаења во согласност 
со при,добивките на воената наука и техника и 
со методите за стручна работа во одредена струка 
или дисциплина, со цел да ги оспособува слуша-
телите за што поквалитетно решавање на стручни-
те задачи. 

Член 107 
Постдипломската настава во високите воени 

школи се организира и се изведува како самостој-
на целина. 

Постдипломски^ настава за стекнување на 
академски степен магистер трае две години, а на 
академски степен специјалист — најмалку една 
година. 

Постдипломската настава се завршува со од-
брана на магистерска работа односно со полагање 
на завршен специјалистички испит. 

На лице што со успех ќе заврши командно-
штабна академија или Школа за народна од-
брана, му се признава делот од програмата што 
го положило во тие школи како дел од програма 
на постдипломец настава, ако содржините на 
програмите со поклопуваат. Постдигхломската наста-
ва за овие лР1ца може да трае пократко од времето 
предвидено во став 2 на овој член. 

4. Докторат на воените науки 

Член 108 
Докторат на воените науки може да дава ви-

сока воена школа која, во смисла на овој закон, 
може да организира постдипломец настава. 

Со статутот на високата воена школа се од-
редуваат военонаучните области и поод,делните 
военонаучни дисциплини од кои може да се додели 
докторат на воените науки. 

Член 109 
Со докторат на воените науки, можат да се 

здобиваат лица со високо образование што имаат 
објавени научни трудови или се истакнуваат со 
свои стручни работи и со примена на научните 
резултати во практиката, ако успешно ја одбранат 
поволно оценетата докторска дисертација. 

Лицата со академски степен магистер или спе-
цијалист се здобиваат со докторат на науките 
под услов со својата работа да покажале способ-
ност за самостојна научна работа и ако успешно 
ја одбранат поволно оценетата докторска дисерта-
ција. 
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Со докторат на воените науки може да се 
здобие и лице со високо школско образование 
кое нема академски степен магистер или специја-
лист, ниту објавени ,соодветни научни трудови од-

,носно истакнати научни резултати во практиката, 
ако го положи усниот докторски испит и ако ја 
одбрани поволно оценетата докторска дисертација. 

Усниот докторски испит се полага од воената 
научна дисциплина или од научните дисциплини 
на кои се однесува дисертацијата. 

Член НО 
Докторската дисертација претставува само-

стоен придонес ^ за воената наука и се брани пред 
комисија од најмалку тројца наставници или дру-
ги истакнати научни работници. 

Во комисијата мораат да бидат најмалку два 
члена кои поблиску се занимаваат со военонауч-
ната дисциплина од која се брани докторската 
дисертација. 

Одбраната на докторската дисертација е јавна. 

Член" 111 
Под условите од чл. 109 и НО на овој закон, 

во Воената медицинска академија на ЈНА може 
да се стекнува, докторат на науките од областа на 
медицината, фармацијата и стоматолог^ ата. 

Член 112 
Докторската дисертација и магистерски^ тру-

дови ц резултатите од научноистражувачката ра-
бота во високите воени школи можат да се обја-
вуваат. 

По исклучок, во согласност -со прописите за 
заштита на тајните податоци на народната одбра-
на, може да се отстапи од начелото за јавноста од 
став 1 на овој член и од член 110 став 3 на овој 
закон. 

Член 113 
Са статутот на висока воена школа поблиску 

се одредуваат условите за прием на слушатели на 
постдипломец настава и се уредуваат организаци-
јата на наставата и облиците на помошта на ли-
цата што подготвуваат магистерски труд или док-
торска дисертација, постапката за пријавување и 
одбрана на дисертацијата односно на магистерскиот 
труд, испитите и други прашања во врска со 
стекнувањето на академски степени и на степен 
доктор на наука. 

5. Свидетелства и дипломи 

Член 114 
Воените школи издаваат свидетелства и- дип-

ломи под-условите одредени со овој закон. 
Свидетелствата и дипломите на воените школи 

ги даваат само оние права што се предвидени со 
законот. 

Свидетелствата и дипломите на воените школи 
имаат иста вредност на целата територија на Ју-
гославија. 

Член 115 
Средните воени училишта - издаваат свидител-

ства за успехот во поодделни учебна година и 
диплома за завршеното школување. 

Свидетелство за успехот во поодделна учебна 
година се издава по завршетокот на учебната го-
дина, а диплома за завршеното школување — по 
положениот завршен испит. 

Свидителството содржи оценка на успехот што 
питомецот го постигнал по секој наставен предмет, 
оценка за поведението и оценка на општиот успех. 

Дипломата содржи вид на училиштето, ознака 
на насоката, оценки по предметите што се пола-
гаат на завршниот испит и општа оценка на 
успехот на завршниот испит. 

Член 116 
На лицата што ќе завршат виша или висока 

воена школа им се издаваат дипломи. 
Високите воени школи им издаваат дипломи и 

на лицата што ќе положат испит за академски 
степен магистер или специјалист или што ќе од-
бранат 'докторска дисертација. 

Член 117 
На лицата што ќе завршат курсеви за усовр-

шување или за преквалификација во траење по-
долго од три месеци, им се издава свидетелство. 

Член 118 
Дипломата ја потпишува началникот на воена-' 

та школа и старешината кому му е потчинета 
школата. 

Свидетелството го потпишуваат началникот на 
воената школа и старешината на годината однос-
но на класата. 

Свидетелството за завршен курс за усовршу-
вање или за преквалификација го потпишува на-
чалникот на воената школа во која е организиран 
курсот односно старешината на курсот. 

Член 119 
Содржината и обликот на свидетелството и на 

дипломата што ги издаваат воените школи ги 
пропишува сојузниот секретар за народна одбрана. 

Г л а в а V I I 

НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ ВО ВОЕНИТЕ 

ШКОЛИ 

1. Заеднички одредби 

Член 120 
-Наставници и соработници во воените школи 

можат да бидат воени лица и граѓански лица - ју-
гословенски државјани — кои ги исполнуваат усло-
вите пропишани со овој закон и посебните услови 
одредени со статутот на школата. 

Наставници и соработници во воените школи 
можат да бидат лица кои според своите стручни, 
андрагошки и други општествени и морални особи-
ни можат успешно да придонесат за остварување на 
целите на воспитувањето и образованието. 

Член 121 
Наставниците и соработниците во воените шко-

ли ја изведуваат наставата, ги одржуваат испитите, 
се занимаваат со стручна односно научна работа во 
областите за кои се избирани, се грижат за подига-
њето на наставен кадар и учествуваат во остварува-
њето на други задачи на воените школи. 

Наставниците и соработниците се должни да ги 
воспитуваат лицата на школување во духот на ју-
гословенскиот патриотизам, самоуправниот соци-
јализам, братството, единството и рамноправноста 
на народите и народностите на Југославија. 

Член 122 
Основни задачи на наставниците во воените 

школи се: 
1) да ја изведуваат наставата, по својот предмер 

во согласност со наставниот план и програма, со 
современите наставно-андрагошки методи, со потре-
бите на воениот позив и со современите достигања 
на науката и практиката; . 

2) да ја следат и поттикнуваат работата и зала-
гањето на лицата на школување и да им помагаат 
во совладувањето на набавното градиво и, во рам-
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ките на вежбите, колоквиумите, стручната практика 
и другите облици на заедничка работа и испити, да 
ги проверуваат нивните знаења и способности; 

3) стручно и андрагошко-методички да се -усовр-
шуваат; 

4) да учествуваат во изработката на наставната 
програма за предметот што го предаваат и да при-
донесуваат за усовршување на наставниот план и 
програма; 

5) во согласност со програмата за работа и со зада-
чите на школата, да учествуваат во стручната од-
носно научноистражувачката работа и да извршу-
ваат други задачи во духот на остварувањето на об-
разовно-воспитните цели и задачи на школата; 

6) да работат на усовршување на методиката по 
својот предмет и на изработка на учебници односно 
скрипти за својот предмет; 

7) со личен пример воспитно да дејствуваат. 

Член 123 
Прием на наставници и соработници на служба 

во воени школи се врши со конкурс. 
По исклучок, ако работното место на наставник^ 

воено лице не може да се пополни со конкурс, ста-
решината надлежен за назначување може да наз-
начи на тоа место активно воено лице. 

Член 124 
Конкурс за наставници и соработници во воени-

те школи распишува школата, по претходна соглас-
ност на старешината кого ќе го одреди сојузниот 
секретар за народна одбрана. 

Конкурсот за прием на наставници к соработни-
ци во наредната учебна година се распишува нај-
доцна до 1 мај тековната учебна година. 

Конкурсот за наставници и соработници се об-
јавува во печатот или на друг погоден начин доста-
пен на пошироката јавност. 

По исклучок од одредбата на став 3 на овој 
член, кога тоа причините за безбедноста го бараат, 
конкурс за поодделни работни места на наставници 
и соработници може да се објави и на друг погоден 
начин. 

Рокот за поднесување на пријави не може да 
биде пократок од 30 дена ниту подолг од шест ме-
сеци. 

Член 125 
Избор на наставници и соработници во вишата 

и високата воена школа врши соборот на школата, 
а во средното воено училиште — Наставничкиот со-
вет, по^предлог од стручната комисија за избор на 
наставници и соработници. 

Стручната комисија ја избира соборот на вишата 
или високата воена школа, а во средното воено учи-
лиште — Наставничкиот совет. 

Стручната комисија има најмалку три члена со 
исто или повисоко наставничко звање од звањето за 
кое се избира кандидатот, со тоа што најмалку два 
члена на комисијата мораат да бидат стручњаци од 
областа за која се избира кандидатот. 

Со статутот на воената школа поблиску се од-
редуваат постапката и начинот за спроведување на 
конкурсот. 

Член 126 
Конкурс за повторен избор мора да биде распи-

шан шест месеци пред истекот на рокот за кој е из-
брано лицето за чие место се распишува конкурсот, 
сметајќи од денот на именувањето односно назначу-
вањето по претходниот конкурс. 

Ако лицето за чие место се распишува повто-
рен конкурс не биде повторно избрано до крајот на 
учебната година во текот на која му истекува вре-
мето за кое било избрано, му престанува службата 
во тоа звање. 

Член 127 
Изборот на наставници (редовни професори, 

вонредни професори и доценти) и на научни сора-
ботници во високите воени школи го потврдува со-
јузниот секретар за народна одбрана. 

Изборот на други наставници, асистенти и 
стручни соработници го потврдува советот на вое-
ната школа. 

Член 128 
Лицата избрани за наставници и соработници во 

воените школи се назначуваат на должност според 
прописите за назначувањата во ЈНА. 

По исклучок, ако тоа особено го бараат потре-
бите на службата, активните воени лица — настав-
ници и соработници на воените школи - и пред 
истекот на рокот за кој се избрани можат да бидат 
преместени од воената школа и назначени на друга 
должност. 

Член 129 
Наставниците — воени лица можат да се упа-

туваат на стажирање во единици и установи на 
ЈНА. 

Стажирањето од став 1 на овој член поблиску 
се уредува со пропис на сојузниот секретар за на-
родна одбрана. 

2. Наставници во средните Ј^оени училишта 

Член 130 
Во средните воени училишта постојат настав-

ничките звања: професор и наставник. 
За професор во средно воено училиште може д ! 

биде избрано лице кое завршило воена академија 
или висока школа односно факултет во граѓан-
ството. 

За наставник во - средно воено училиште може 
да биде избрано лице кое завршило виша школа 
или прв степен на факултет односно на висока 
школа. 

Лице ќд граѓанството кое првпат стапува на 
наставнички должност се прима како приправник и 
заснова приправнички работен однос во траење до 
една учебна година. 

Со статутот на средното воено училише поблис-
ку се уредува приправничкиот стаж од став 4 на 
овој член. 

3. Наставници и соработници во вишите и високите 
воени школи 

Член 131 
Наставници во вишите воени шко^ги се профе-

сори на ^вишата школа и предавачи на вишата 
школа. 

Наставници во високите воени школи се редов-
ни професори, вонредни професори, доценѓи, виши 
предавачи и предавачи. 

Член 132 . 
За професор на виша воена школа може да би-

де избран кандидат кој има докторат на науките од-
носно академски степен магистер или специјалист, 
и кандидат кој завршил воена академија, друга ви-
сока воена школа или факултет или има објавени 
соодветни трудови. 

За предавач на виша воена школа може да биде 
избран кандидат кој завршил воена академија, фа-
култет или друга висока школа, кој владее со проб-
лемите на својата струка и покажува способност за 
изведување на настава 

Член 133 
За редовен професор, вонреден професор и до-

цент на висока воена школа може да биде избран 
кандидат кој има докторат на науките, 



^Четврток, 10 мај 1973 \ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 

Кандидатот за редовен професор, вонреден про-
фесор и доцент на висока школа, покрај условите од 
став 1 на овој член, мора да ги исполнува и овие 
услови: 

1) за редовен професор: да има повеќе објавени 
научни или високострушш трудови или Други приз-
наени достигања со кои влијае врз развивањето на 
научната мисла и усовршувањето на практиката и 
да покажува особена способност за самостојна нас-
тавничка работа; 

2) за вонреден професор: да има побројни и поз-
начајни научни или стручни трудови и да покажу-
ва особена способност за самостојна наставничка 
работа; 

3) за доцент: да^има објавени научни или струч-
ни трудови, да ги владее проблемите на својата на-
учна дисциплина и да покажува способност за нас-
тавиичка работа. 

За виш предавач на висока воена школа може 
да биде избран кандидат кој завршил висока шко-
ла, кој има побројни стручни трудови, искуство во 
наставата или во успешното водење на работите од 
својата струка и кој покажува изразити способнос-
ти и самостојност во изведувањето на наставата. . 

. За предавач на висока воена школа може да 
биде избран кандидат кој завршил висока школа, 
кој ги владее проблемите на својата струка и има 
искуство стечено во практиката и способност за из-
ведување на настава. 

Член 134 
Научни соработници во високите воени школи 

се научни советници, виши научни соработници и 
научни соработници. 

Научните соработници работат врз остварување-
то на научните задачи на високите воени школи и 
врз подигањето на научен кадар. 

За научни звања може да бидат избрани канди-
дати кои, во поглед на научната и стручната спрема 
и објавените трудови, ги исполнуваат условите од 
член 133 ст. 1 и 2 на овој закон, и тоа: за научен со-
ветник — условите предвидени за редовен профе-
сор, за виш научен соработник — условите предви-
дени за вонреден професор, и за научен соработник 
— условите предвидени за доцент. 

Член 135 
Соработници во високите воени школи се асис-

тенти — приправници, асистенти, наставници на 
странски јазици, 'стр-учни соработници, виши струч-
ни соработници и стручни советници. 

Асистенти — приправници, покрај работата врз 
своето усовршување, присуствуваат на практичната 
настава — вежбите и им помагаат на наставниците 
во подготвувањето на наставата, 

Асистентите им помагаат на наставниците во 
изведувањето на наставата и, по нивни упатства, 
учествуваат во изведувањето на практичната нас-
тава — вежбите, семинарите, колоквиумите и други 
облици на наставата — и во стручната и научната 
работа, а, по одлука на соборот на школата, можат 
да одржуваат и испити и да бидат членови на ис-
питни комисии. 

Наставниците по странски јазици изведуваат 
настава по странски јазици, одржуваат испити и вр-
шат други задачи од својата струка што ќе им ги 
довери школата. 

"Стручните соработници, вишите стручни сора-
ботници, и стручните советници работат врз оства-
рување на стручните задачи во високата воена шко-
ла и учествуваат во подигањето на стручен кадар. 
Соборот на школата може да одобри, ако тоа е пот-
ребно, стручните соработници, вишите стручни со-
работници и стручните советници да учествуваат во 
изведувањето на наставата, 
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Член 136 
За асистент — приправник и за асистент во ви-

соките воени школи може да биде, избран кандидат 
кој има завршена Еоена академија, факултет или 
висока школа и кој покажал способност и склоност 
за стручна и научна работа и за изведување на 
настава. 

За наставник по странски јазик во вишите и 
високите воени школи монев да биде избран канди-
дат кој има соодветен факултет или висока школа.' 

За стручни звања можат да бидат избрани кан-
дидати кои, во поглед на стручната спрема, ги ис-
полнуваат условите од член 133 ст. 3 и 4 на овој за-
кон, и тоа: за звање стручен советник — условите 
предвидени за виш предавач, а за звање виш стру-
чен соработник — условите предвидени за предавач. 
Кандидатот за избор за звање стручен соработник 
мора да има висока стручна спрема и способност за 
работа во струката. 

Условите за избор на соработници поблиску се 
одредуваат со статутот на вишата или високата вое-
на школа, во согласност со овој закон. 

Член 137 
Редовните професори и научните советници во 

високите воени школи се избираат на седум години, 
а другите наставници и соработници во вишите' и 
високите воени школи — на пет години, освен асис-
тентите — приправници и асистентите кои се изби-
paai^i-ia три години. 

' Член 138 
За редовен професор, во исклучителни случаи, 

по покана, под условите утврдени со статутот на 
школата, може да биде избрано и лице што завр-
шило висока воена школа, факултет или друга ви-
сока шќола, ако за своите дела добило највисоки 
научни и стручни признанија и ако покажува осо-
бено способност за наставничка работа односно спо-
собност за изведување на^ настава. 

Член 139, 
По исклучеа ако изборот не може да се извр-

ши според член 133 став 1 од овој закон, за настав-
ник по воени предмети може да биде избран и кан-
дидат кој има висока военостручна спрема и ако е 
хабилитиран според одредбите на овој закон, 

Хабилитациониот труд мора да претставува 
самостоен придонес во дисциплината на воената 
наука од која хабилитира кандидатот и јавно се 
брани пред комисија од најмалку тројца наставни-
ци, од кои двајца поблиску се занимаваат со дисци-
плината од која кандидатот хабилитира. 

Хабилитациониот ^руд ,мора да биде прифатен 
пред изборот на кандидатот за наставничко звање. 

Со статутот на високата воена школа поблиску се 
одредуваат начинот и постапката за пријавување, 
предавање и одбран^ на хабилитациониот труд. 

Член 140 
Избраниот кандидат за наставник на виша или 

висока воена школа, кој порано не изведувал нас-
тава на виша или висока школа, е должен да одр-
ж и пристапно предавање по предметот за кој кон-
курирал. 

Член 141 
Под условите одредени со статутот на вишата 

односно високата воена школаѕ во школата можат 
да бидат повикани да изведуваат настава од поо-
дделни предмети и истакнати воени и други струч-
њаци кои не се на работа во школата. 
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Г л а в а V I I 

НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ УСТАНОВИ НА ЈНА 

1. Основање и управување со научноистражуваж-
ните установи на ЈНА 

Член 142 
Научноистражувачките установи на ЈНА (науч-

ни установи на ЈНА) ги основа и ги укинува орга-
нот надлежен за основање на единици и установи 
на ЈНА. 

За вршење на научна и развој на-работа во ЈНА, 
покрај научните установи, во составот на ^рганиза" 
циските единици на ЈНА и на Сојузниот секретари-
јат за народна одбрана можат да се образуваат и 
научни единици на ЈНА. 

Актот за основање на научна установа на ЈНА 
содржи назив, седиште и задачи на установата. 

Одредбите на член 23 ст. 1 и 2 на овој закон' за 
престанокот на работата на воените школи, соглас-
но се применуваат и врз научните установи и науч-
ните единици на ЈНА. 

Член 143 
Научна установа на ЈНА односно научна едини-

ца на ЈНА може да се основа ако потребите за на-
учна и развојна работа во соодветна научна област 
не можат да се задоволат со користење на услугите 
на постојните научни установи во Југославија, ако 

, се обезбедени потребните научноистражувачки кад-
ри, простории, опрема и услови' за користење на 
неопходната научна документација и ако се утврде-
ни задачите на научната установа на ЈНА односно 
на научната единица на^ ЈНА и ако Се обезбедени 
финансиските средства за извршување на почет-
ниот план и програма на научната и развојната ра-
бота на научната установа на ЈНА односно на науч-
ната единица на ЈНА. 

Се смета дека за основање на научна установа 
на ЈНА е обезбеден потребниот научноистражувач-
ки кадар ако се избрани најмалку пет лица. со науч-
но звање, а за основање на научна единица на ЈНА 
— најмалку две лица со научно звање. 

Член 144 
Научните установи на ЈНА и научните единици 

на ЈНА се запишуваат во регистарот на научните 
установи и научните единици на ЈНА што го води 
Советот за научна работа во оружените сили на 
СФРЈ. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесува 
поблиски прописи за регистарот од став 1 на овој 
член и за условите и постапката за упис во регис-
тарот. 

Член 145 
Прописите за командувањето во ЈНА и за ор-

ганите и начинот на управувањето со установите на 
ЈНА се применуваат и врз научните установи, ако 
со овој закон или со прописот донесен врз основа на 
сојузен закон не е одредено поинаку. 

2. Научни и стручни работници 

Член 146 
Лицата што се занимаваат со научна и стручна' 

работа во научните установи на ЈНА и во научните 
единици на ЈНА можат да се здобиваат со научни 
односно стручни звања, под условите од член 134 
став 3 односно член 136 став 3 на овој закон. 

Постапката за избор во научни и стручни звања 
се покренува по служена должност, на барање на 
заинтересираното лице или врз основа на барање на 
статутарно одреден број научни и стручни работ-
ници вработени во научната установа на ЈНА од-
носно во научната единица на ЈНА. 

Член 147 
Избор во научни и стручни звања врши науч-

ниот собор на научната установа на ЈНА, врз осно-

ва на предлог од комисијата одредена согласно со 
одредбата на член 125 став 3 на овој закон. 

За првиот избор во научни и стручни звања при 
основањето на научната установа на ЈНА и за из-
борот во научни и стручни звања на лицата во на-
учните единици на ЈНА што немаат потребен број 
научни и стручни работници, Советот за научна ра-
бота во оружените сили на СФРЈ образува комисија 
која ќе спроведе постапка за оценување на канди-
датите и изборно тело од најмалку пет члена, во 
звање на научни односно стручни работници, кое 
ќе изврши избор на кандидати во научни односно 
стручни звања. 

Изборот во научни звања го потврдува сојуз-
ниот секретар за ,народна одбрана, по предлог од 
Советот за научна работа во оружените сили на 
СФРЈ. 

Сојузниот секретар за народна одбрана донесу-
ва поблиски прописи за составот, за постапката за 
именување членови и за начинот на работа на ко-
мисијата и на изборното тело од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 148 
Одредбите на чл. 120, 123 и 124 ст. 1, 3, 4 и 5, 

член 126 став 1, чл. 127, 133, 134 и 135 став 5, член 
136 ст. 3 и 4 и чл. 137 и 138 на овој закон што се од-
несуваат на условите за прием на наставници и со-
работници и на задачите на научните и стручните 
соработници во високите и̂  вишите, воени школи, се 
применуваат и врз научните и стручните работници 
во научните установи на ЈНА и во научните едини-
ци на ЈНА, ако со овој закон не е одредено поинаку. 

3. Научен собор 

Член 149 
Во научната установа на ЈНА се образува нау-

чен собор. 
Научниот собор има најмалку пет члена — на-

учни работници, вклучувајќи го и претседателот на 
соборот. 

Научниот собор го сочинуваат научни и стручни 
работници вработени во научната установа на ЈНА 
и потребен број научни работници — претставник 
на други соодветни научни установи на ЈНА однос-
но научни единици на ЈНА. 

Член 150 
Научниот собор на научната установа на ЈНА се 

грижи за развојот, организацијата и спроведување-
то на научната и развојната работа; за усовршува-
њето на научните и стручните работници и на науч-
ниот и стручниот подмладок; врши избор на научни 
и стручни звања и други работи утврдени со стату-
тот на установата. 

Со статутот на научната установа на ЈНА, во 
согласност со овој закон,, поблиску се одредуваат 
задачите и начинот на работата на научниот собор 
и неговите односи со другите органи на установата. 

4. Планови и програми на научната и развојната 
работа во ЈНА 

. Член 151 
Дејноста на научните установи на ЈНА и на на-

учните единици на ЈНА и научноистражувачката 
дејност на високите воени школи се засноваат врз 
среднорочни и долгорочни планови на научната и 
развојната работа во ЈНА (во натамошниот текст: 
перспективните планови на научната и развојната 
работа во ЈНА). 

Член 152 
Перспективните планови на научната и развоја 

ната работа во ЈНА се утврдуваат во согласност ед 
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потребите на оружените сили и се составен дел на 
перспективниот план за развој и модернизација на 
оружените сили. 

Перспективните планови на научната и развој-
.ната работа во ЈНА ги донесува сојузниот секретар 
за народна одбрана, на предлог од носителите на 
планирањето на научната и развојната работа во 
ЈНА. 

Во изработка на перспективните планови на 
научната и развојната работа во ЈНА, покрај носи-
телите на планирањето, учествуваат и соодветните 
научни установи на ЈНА и научни единици на ЈНА. 

Член 153 
Во перспективните планови на научната и раз-

војната работа во ЈНА и во долгорочните и средно-
рочните планови на научната.и развојната работа 
на научните установи на ЈНА и на научните еди-
ници на ЈНА се содржат: целите и задачите на раз-
војот на поодделни научни области, развојот на сис-
темот за информирање потребите од развој на кад-
ри и обезбедување на материјална основа на науч-
ната и развојната работа и ориентационен износ на 
финансиските средства потребни за извршување на 
планот. 

Долгорочните и среднорочните планови на на-
учната и развојната работа на научните установи на 
ЈНА и-на научните единици на ЈНА ги одобрува со-
јузниот секретар за народна одбрана или стареши-
ната што ќе го овласти тој\ 

Сојузниот секретар за народна одбрана доне-
сува поблиски прописи за постапката и начинот на 
изработка на плановите од став 1 на овој член. 

Член 154 
Програмите на научната и развојната работа на 

научните установи на ЈНА и на научните единици 
на ЈНА се изработуваат врз основа на усвоените 
перспективни планови на научната и развојната ра-
бота во ЈНА и во нив се содржат: научните проб-
леми и целите и задачите на истражувањето однос-
но на развојната работа; организација на истражу-
вањето односно на развојот; претсметка на финан-
сиските средства; потребите од истражувачки кад-
ри; податоци за научната документација и' за ин-
формациите и други податоци потребни за оства-( 
рување на програмите. 

Член 155 
Под условите предвидени за научните установи 

на ЈНА и за научните единици на ЈНА, изработка-
та и остварувањето на програмите на научната и 
развојната работа за потребите на ЈНА можат да 
им се доверат и на други научни организации во Ју-
гославија, ^ ако поради посебни причини од воена 
природа не е неопходно тоа да го вршат научните 
установи на ЈНА и научните единици на ЈНА. 

Плановите и програмите на научната и развој-
ната работа на научните установи на ЈНА и на на-
учните единици на ЈНА се основа за финансирање-
то на нивната дејност 

Член 156 
Научните установи на ЈНА можат да им вршат 

услуги на корисници вон од ЈНА односно можат да 
организираат заедничко ис,тражување на одредени 
проблеми, под услови што ќе ги одреди сојузниот 
секретар за народна одбрана или старешината што 
ќе 'го овласти тој. 

5. Совет за научна работа во оружените 
сили на СФРЈ 

Член 157 
Во Сојузниот секретаријат за народна одбрана 

се основа Совет за научна работа во оружените си-
ли на СФРЈ (во натамошниот текст: Советот за на-
учна работа), како советодавен орган на сојузниот 

Секретар за народна одбрана. 

Член 158 
Советот за научна работа ј,а проучува состој-

бата на научните дејности во ЈНА и предлага 
мерка за нивно унапредување и усогласување; да-
ва мислење за предлозите на плановите од чл. 152 
и 153 на овој закон, за програмите на научната и 
развојната работа за потребите на ЈНА и за обез-
бедувањето на потребните финансиски средства за 
развој на нау-чните дејности предвидени во пер-
спективните планови за развој и модернизација на 
оружените сили; предлага мерки за усовршување 
на научните кадри во ЈНА и за унапредување на 
системот за информирање за научните дејности. 

Советот за научна работа соработува со работ-
ните и други научни организации во Југославија 
и со соодветни организации во странство, кога тоа 
е од интерес за ЈНА. 

Член 159 
Советот за научна работа го сочинуваат науч-

ни и стручни работници од составот на оружените 
сили и од републиките и автономните покраини. 

Член 160 
Советот за научна работа има од 25 до 35 члена. 
Претседателот и членовите на Советот ги име-

нува сојузниот секретар за народна одбрана. 
Мандатот на членовите на Советот за научна 

работа трае четири 'години. 

Чле,н 161 ' 4 

Се овластува сојузниот секретар за народна 
одбра,на да донесе поблиски прописи за организа-
цијата и работата на Советот за научна работа и 
за поста,пката и начинот на именување на него-
вите членови. 

Г л а в а IX 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 162 
За првиот избор на наставници во наставнички 

звања и за вршење на други подготовки за поче-
токот на работата на вишите и високите воени 
школи според одредбите на овој закон, сојузниот 
секретар за народна одбрана именува привремена 
стручна комисија за избор на наставници од нај-
малку пет член од редовите на истакнати научни 
и стручни работници на - ЈНА и од граѓанството. 

Поблиски прописи за начинот на работата на 
привремената стручна комисија за избор на нас-
тавници донесува сојузниот секретар за народна 
одбрана. 

Член 163 
На лицата што до денот на влегувањето во 

сила на овој закон завршиле школа за активни 
офицери на ЈНА (воена академија, воено училиште 
и др.) во траење од најмалку три години, или 
некоја виша воена академија односно школа, или 
Воена школа на ЈНА — им се признава висока 
воена струч,на спрема, согласно со одредбите' од 
овој закон. 

Како признаена висока воена стручна спрема 
од став 1 на овој член се смета и завршена школа 
за активни офицери во траење пократко од три 
години и школа за усовршување, ако вкупното 
школување траело најмалку три години. 

"Член 164 
На лицата што до денот на влегувањето во 

сила на овој закон завршиле некоја школа за ак-
тивни офицери на ЈНА (воена академија, воано-
училиште и др.) во траење од две години им се 
признава завршена виша воена школа, согласно со 
одредбите од овој закон. 
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Како завршена виша воена школа, во смисла 
на овој закон, се смета и завршена школа за ак-
тивни офицери на санитетска служба на ЈНА и 
за активни офицери на геодетска служба на ЈНА% 
во траење од три или четири години, завршена 
школа за диригенти на музичка служба на ЈНА 
и завршена техничка академија во траење од три 
години според одредбите на Законот за високите 
технички школи на Југословенската 1 народна 
армија. 

Член 165 
Активните воени лица од член 164 на овој 

закон што до денот на влегувањето во сила на 
овој закон завршиле некоја воена академија или 
друга школа за активни офицери од техничка 
насока, а не се здобиле со право на стручни називи 
според одредбите на Законот за високите технич-
ки школи на Југословенската народна азбија, 
можат да се здобијат со стручните називи пред-
видени во член 71 ст. 3 и 4 од овој закон, ако по 
влегувањето во сила на овој закон ги положат 
пропишаните дополнителни испити во соодветна 
воена школа. 

Член 166 
На лицата кои до денот на влегувањето во 

сила на овој закон завршиле подофицерско учи-
лиште или друго училиште за активни подофицери 
на ЈНА односно за воени службеници на ЈНА од 
соодветен ранг, им се признава завршена соодвет-
на средна стручна спрема, согласно со одредбите 
од овој закон. 

Член 167 
Се овластува сојузниот секретар за народна 

одбрана да пропише кој степен на воена спрема 
даваат школите од член 163 на овој закон, другите 
офицерски школи и училиштата од член 166 на 
овој закон, во врска со распоредувањето и на-
предувањето во активната воена служба, како и 
положените испити за класи на воени службеници. 

Член 168 
Наставниците и соработниците на воените шко-

ли, затечени на тие должности на денот на влегу-
вањето во сила на овој закон, можат да останат 
на Должноста на наставник и соработник ако во 
рок од четири години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон бидат избрани во тие звања 
според одредбите на овој закон. 

Повторен избор во научни и стручни звања 
на лицата вработени во научни установи на ЈНА 
и во научни единици на ЈНА ќе се изврши во 
рок од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Член 169 
Воен,ите школи, што се основани до денот на 

влегувањето во сила на овој закон се сметаат како 
основани во согласност со одредбите на овој закон. 

N Член 170 
Воените школи и научните установи на ЈНА 

се должни да донесат свои статути и да ја орга-
низираат работата во согласност со одредбите на 
овој закон, во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Член 171 
Со денот на влегувањето во сила на овој за-

кон престануваат да важат Законот за високите 
технички школи на Југословенската народна ар-
мија („Службен лист на СФРЈ", бр. 49/66), Законот 
за Военомедицинската академија („Службен лист 
на ФНРЈ'', бр. 15/50 и „Службен лист на СФРЈ", 
бр. 6/65,), одредбите на чл. 79 до 84, член 90 став 
2 и член 91 од Законот за Југословенската народна 
армија („Службен лист на СФРЈ", бр. 52/64, 57/65 
и 67/72) и другите прописи што се во спротивност 
со одредбите на овој закон. 

Член 172 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

357. 

Врз основа на член 265 став 2 од Законот за 
Југословенската народна армија („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 52/64, 57/65 и 67/72), сојузниот секретар 
за народна одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА БРАЧНИОТ ДРУГАР НА 
АКТИВНО ВОЕНО ЛИЦЕ ШТО ЌЕ ГО ЗАГУБИ 

ЖИВОТОТ ВО ВРШЕЊЕТО НА ВОЕНАТА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Согласно со член 265 став 1 на Законот за Ју-

гословенската народна армија, брачниот другар на 
активно воено лице што ќе го загуби животот во 
вршењето на воената служба или ќе умре од пов-
реда здобиена при вршењето на службата, а кој 

: нема право на семејна пензија, се упатува по свое 
барање на оспособување заради здобивање со стру-
чна подготовка (во натамошниот текст: оспособу-
вање), ако во часот на смртта на активното воено 
лице немал никаква стручна подготовка и ако не 
е во работен однос. 

Член 2 
Оспособувањето може да трае онолку колку што 

е потребно за здобивање со стручната подготовка, 
но најдолго четири години. 

Член 3 
Оспособувањето може да се врши со редовно 

или вонредно школување во граѓанство или со по-
сетување на курс или на друг начин. 

Член 4 
На лицето од член 1 на овој правилник му при-

паѓа надоместок за оспособувањето во височина на 
просечното годишно номинално лично примање во 
органите на сојузната управа во годината што и 
претходи на годината ,во која тоа го остварува пра-
вото на оспосубавање. 

Просечното годишно номинално лично примање 
се одредува според податоците што ги објавува' Со-
јузниот завод за статистика. 

Член 5 
На лицето од член 1 на овој правилник кое се 

наоѓа на редовно или вонредно школување односно 
кое посетува курс, му припаѓа еднократен надо-
месток за набавка на училишен прибор, и^тоа во 
височина од 50% од износот на едномесечниот надо-
месток од член 4 на овој правилник. 

Надоместокот од став 1 на овој член се испла-
тува на почетокот на секоја учебна година односно 
курс. 

Член 6 
Ако во местото на живеењето на лицето од 

член 1 на овој правилник не постои можност за 
здобивање со стручна подготовка за која се опре-
делило, тоа, по свој избор, може да се оспособува 
во друго место. Ако таквото лице поради оспособу-
вањето живее одвоено од дете што го издржува му 
припаѓа и надоместок во износ од 1.000 динари ме-
сечно. 

Како место на живеење, во смисла на став 1 
на овој член, се подразбира местото во кое лицето 
на оспособување користи стан во својство на носи-
тел на станарско право. Ако тоа лице не користи 
стан во својство на носител на станарско право, 
како место на живеење се подразбира местото во 
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ната управа од по-следната година за која таквото 
примање е познато, додека не се утврди основот 
за исплата на надоместокот. 

Член 12 
Решението за правото на оспособување го до-

несува командантот на армија, на него рамен или 
повисок старешина Односно командантот на воено 
подрачје, а во Сојузниот секретаријат за народ-
на одбрана — началникот на Персоналната управа. 

Со решението за правото на оспособување се 
одредуваат времето на траењето на оспособување-
то и роковите во кои лицето на оспособување е 
должно да доставува податоци за успехот во те-
кот на школувањето. 

Кое престојувало во моментот на смртта на својот 
брачен другар — активно воено лице. 

Член 7 
Старешината на воената единица односно на во-

ената установа во која активното воено лице било 
на служба пред смртта е должен во рок од 30 
дена од денот на смртта на активното воено лице 
да го запознае неговиот брачен другар со правата 
што ги има според' овој правилник. 

Член 8 
Ако има намера да се оспособува, лицето од 

член 1 на овој правилник поднесува писмено барање 
за признавање на правото на оспособување. 

Барањето за признавање на правото на оспо-
собување се поднесува најдоцна во рок од три го-
дини од денот на смртта на, активното воено лице. 

t Барањето треба да ги содржи следните пода-
тоци: 

1) презиме и име и чин односно класа на ли-
цето по основ на кој се изведува правото на оспо-
собување; 

2) презиме и име и адреса на подносителот на 
барањето; 

3) училишна или друга подготовка на подноси-
телот на барањето; 

4) назив на училиштето односно на курсот што 
подносителот на барањето има намера да го посе-
тува; 

5) време за кое треба да трае оспособувањето. 
Кон барањето подносителот на барањето при-

лага заверен препис на училишното свидетелство 
со кое се докажува училишната подготовка, и уве-
рение од надлежниот орган дека не е во работен 
однос. 

Барањето 6 се поднесува на воената единица 
односно на воената установа во која активното во-
ено лице било на служба пред смртта. 

Ако воената единица односно воената установа 
од став 5 на- овој член е расформирана или 
е преместена во друго место, барањето и се подне-
сува на Персоналната управа на Сојузниот секре-
таријат за народна одбрана. 

Член 9 
Воената единица односно воената установа од 

член 8 став 5 на овој правилник е должна на ба-
1 рањето за признавање на правото на оспособу-
вање да потврди дека активно воено лице го 
загубило животот односно дека умрело под услов-
ите од член 1 на овој правилник. 

Член 10 
Надоместокот за оспособување припаѓа од де-

нот -на запишувањето во училиштето од,носно на 
курсот, а надоместокот од член 6 на овој правил-. 
ник — од денот на започнувањето на наставата 
во училиштето односно на курсот. \ 

Надоместокот од член 6 на овој правил,ник не 
припаѓа за време на траењето на училишниот ле-
тен и зимски распуст. 

Надоместокот од став 1 на овој член воената 
единица односно воената установа ч,иј старешина 
го донел решението за правото на оспособување 
го ис,платува месечно однапред, Брз товар на фи-
нансискиот план на Сојузниот секретаријат за 
народна одбрана. 

Член 11 
Ако на денот на исплатата на надоместокот 

за оспособување не е позната височината на про-
сечното годишно номинално Лично примање во ор-
ганите на сојузната управа во годината што му 
претходи на здобивањето со правото на оспосо-
бување, воената единица односно воената установа 
од член 10 став 3 на овој правилник ќе исплати 
аконтација во височина на просечното годишно 
номинално лично примање во органите на сојуз-

Член 13 
Старешината од член 12 став 1 на овој правил-

ник е должен да ја следи работата и успехот во 
текот на школувањето на лицето на оспособување. 

Член 14 
На лицето на оспособување му престанува пра-

вото на оспособување во следните случаи:' 
1) кога ќе се здобие со правото на семејна пен-

зија; 
2) кога ќе стапи во работен однос; 
3) кога ќе истече времето што со решението 

од член 12 на овој правилник му е одредено за 
оспособување; 

4) ако поради слабо учење или поведение не 
постигне успех што со општиот акт на училиштето 
е предвиден за продолжување на школувањето од-
носно за продолжување на оспособувањето на 
друг начин; 

5) кога писмено ќе изјави дека нема намера 
понатаму да се оспособува. 

На лицето на кое правото на оспособување би 
му престанало според точка 3 на став 1 на овој член, 
времето на користењето на тоа право може да му 
се продолжи ако поради болест е спречено да се 
оспособи во рокот што му е одреден со решението, со 
тоа што вкупното време за оспособување да не 
може да трае подолго од четири години. 

Старешината од член 12 на овој правилник 
донесува решение во случаите од ст. 1 и 2 на овој 
член. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

Р. в. п. бр. 39 
25 април 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар за 
народна одбрана 

генерал на армија, 
Никола Љубичиќ, с. р. 

358. 

Врз основа на член 69 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за прометот на стоки 
и услуги со странство (,,Службен лист на СФРЈ", 
бр. 28/66), сојузниот секретар за надворешна трго-
вија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ДОГОВАРАЊЕ И ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТИ 
НА УВОЗОТ НА ПРОИЗВОДИ НА ЦРНАТА МЕ-

ТАЛУРГИЈА 

1. Во Наредбата за определување на стопан-
ските организации за договарање и извршување на 
работи на увозот на производи на црната металур-



Страна 874 - Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Четврток, 10 мај ' 1973 

гија („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/68, 25/68, 26/68, 
31/68, 41/68, 49/68, 54/68, 8/69, 24/69, 50/69, 6/70, 19/70, 
44/70, 5 71, 58/71, 5/72 20/72 и 38/72) во точка 2 
во одредбата под 62 точката се 'заменува со запир-
ка "и по тоа се додаваат две нови одредби, кои 
гласат: 

„63) Индустромонтажа, ООУР „Croatiaimpex", 
Загреб, 

64) „Прогрес", Београд.". 
2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден 

од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П, бр. 12008 
27 април 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за надворешна трговија, 
Мухамед Хаџиќ, с. р. 

Врз основа на точка 6 став 3 од Одлуката за 
продажба на стоки за девизи во Југославија и за 
начинот за располагање со тие девизи („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 4^73 и 18/73), во спогодба со 
сојузниот секретар за надворешна трговија и со 
сојузниот секретар за финансии, сојузниот секретар 
за стопанство издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДРЕДУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ПРЕХРАН-
БЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ И НА ДРУГИТЕ ПОТРОШ-
НИ МАТЕРИЈАЛИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОДА-
ВААТ ЗА ДЕВИЗИ ВО ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ДОМАШНИТЕ И СТРАНСКИ 
БРОДОВИ ШТО СООБРАЌААТ НА МЕЃУНАРОД-

НИ РЕЛАЦИИ 

1. Организациите на здружениот труд регистри-
рани за вршење надворешнотрговски промет можат 
да ги продаваат, во смисла на точка 6 став 1 на 
Одлуката за продажба на стоки за девизи во Југо-
славија и за начинот за располагање со тие девизи, 
следните земјоделско-прехранбени производи и 
други потрошни материјали, и тоа: 

Ре
де

н 
бр

ој
 Тарифен број 

на Царинската Наименување на стоките 
тарифа 

1 

1) земјоделско-прехранбени производи 

1 02.01 до 02.06 Сите производи од глава 2 на 
Царинската тарифа 

2 03.01 до 03 03 Сите производи од глава 3 на 
Царинската тарифа 

3 04 01 до 04.06 Сите производи од глава, 4 на 
Царинската тарифа 

4 07.01 до 07.06 Сите производи од глава 7 на 
Царинската тарифа 

5 08.01 до 08.13 Сите производи од глава 8 на 
Царинската тарифа 

6 09.01 до 09.10 Сите производи од глава 9 на 
Царинската тарифа 

7 16.01 до 16 05 Сите производи од глава 16 на 
Царинската тарифа 

8 20.01 до 2G 07 С.ите производи од глава 20 на 
' Царинската тарифа 

9 21.01 до 21.07 Сите производи од глава 21 на 
Царинската тарифа 

1 2 3 

10 22.01 до 22.10 Сите производи од глава 22 на 
Царинската тарифа 

11 10.06 Ориз 
12 11.01 Брашно од жита 
13 11.02/16 Гриз од пченица 
14 15.01 Свинска и живинска маст 
15 15.07/1, С и 5 Соино, маслиново и сончогле-

дово масло 
16 15.13/1 Маргарин 
17 17.01 Шеќер од шеќерна репа и од 

шеќерна трска 
18 17.04 Производи од шеќер без какао 
19 17.05/3 Ванила - ' шеќер и ванилин 

шеќер 
20 18.05 Какао во прав, незасладен 
21 19.03 Теста за храна (макарони, шпа-

гети и слични производи) 
22 19.07 Леб, бродски бисквити -г- дво-

пек и други обични пекарски 
производи, без додаток на ше-
ќер, мед, јајца, масни материи, 
сирење или овошје 

23 19.08 Слатки, бисквити/ кекси и 
други фини пекарски произво-
ди. па и со додаток на какао во 
кој и да било сразмер 

2) потрошни материјали: 

1 05.13 Сунѓери, природни 
2 24.02/1 и 2 Пури и цигари 
3 24.02/3 Тутун за луле 
4 25.01 Сол за човечка исхрана 
5 25.05/2 Песок, друг 
6 25.08/3 Креда, друга 
7 25.09/1 Земјени бои, сурови, печени, 

други 
8 25,22/1 Вар обична 
9 25.24 Азбест 

10 27.11 Природен гас и други гасни 
јаглеводороди 

11 28.04/1, 2 и 3 Кислород, азот, водород 
12 28.19/1 Цинков оксид (цинково белило) 
13 28.27/1 Миниум 
14 28.58/4 Дестилирана вода 
15 29.01/2 Јагленводороди, други 
16 30.05/5 Торби и кутии за прва помош 
17 32.04 Материи за бојосување од 

18 32.05 

19 32.06 
20 32.07 

растително потекло (вклучувај-
ќи и екстракти од дрво за бо-
јосување и други растителни 
екстракти за бојосување, освен 
индиго) и материи за бојосување 
од животинско потекло, 
Синтетички органски материи 
за бојосување (вклучувајќи и 
пигментни материи за бојосува-
ње); синтетички органски про-
изводи што се употребуваат 
како луминофори; производи 
познати како агенси за оптичко 
белење што се фиксираат на 
влакно; индиго природно 
Лакови за бојосување 
Други материи за бојосување; 
неоргански производи што се 
употребуваат како луминофори 
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21 32.08 

22 32.09/1 И 2 

23 32.12 

24 34.01/1, 4 и 

25 34.02/1 и 3 

26 34.05/3 и 4 

27 36.06 

28 36.08/4 

29 38.04/1 
30 38.13/1 

31 38.17 

32 38.18 

33 39.07/3, 4, 5, 
6, 7, 10, 11 

34' 40.04/1 
35 40.07/4 
36 40.08 . 

37 40.09 

38 40.10 

39 40.13 

40 40.14/1, 2, 4 и 6 

41 43.03/2 

42 43.04/2 

Приготвени пигменти, пригот-
вени премачкувачки средства, 
приготвени бои, стаклести емај-
ли и глазури, течни глеѓеви и 
слични производи што се упо-
требуваат во индустријата на 
керамика, ема ј ли и стакло; 
ливчиња за обложување; ис-
толчено стакло (стаклача) и 
други стакла во прав, гранули 
или лушпи 
Премачкувачки средства и ла-
кови; бои и емајли 
Стаклорежачки китови; китови 
за калемење; сликарски полази-
ла, маси за пополнување, зале-
вање и слични маси, вклучу-
вајќи и смолни маси и цемент -
Сапуни, тоалетни, за перење 
(во цврста состојба), други 
Органски површински активни 
средства, друго 
Масти за подови и производи 
за одржување паркет; прашоци 
за чистење 
Ќибрит (освен бенгалски ќи-
брит) 
Факли и факли од смола, пот-
палувачи на оган и слични 
производи 
Суров амонијак 
Средства за декапирање на ме-
тал, пасти и прашоци за зава-
рување од метал и од, други 
материи 
Смеси и шаржи за апарати за 
гаснење пожар; наполнети гра-
нати за гаснење пожар 
Сложени растворувачи и разре-
дувачи за лакови и слични 
производи 
Изработки од материјали од 
тар. бр. 39.01 до 39.06 заклучно: 
сита; пердиња, тапети и слични 
производи; резервоари, буриња, 
кутии и сл. за сместување и 
транспорт на стоки; предмети 
за кујна; санитарни и тоалетни 
предмети; црева, облека 
Стари гумени предмети 
Јажиња 
Плочи листови, ленти, прачки и 
профили од нестврднат (мек) 
вулканизиран каучук 
Цевки и црева од нестврднат 
(мек) вулканизиран каучук 
Ленти и ремења за трансмисии, 
конвеери и елеватори, од вул-
канизиран каучук 
Предмети на облека и прибор 
за облека (вклучувајќи и на-
раквици), за сите цели, од не-
стврднат (мек) вулканизиран 
каучук 
Гумени дихтунзи; галантериски 
гумени стоки; предмети за тех-
нички потреби; покривки за 
подови 
Предмети од крзно: предмети 
за техничка употреба 
Вештачко крзно и предмети од 
вештачко крзно, конфекциони-
рано 

43 44.05 

44 44,10 

45 44.14/1 и 2 
а, б, в, г и ѓ 

46 44.15 

47 44.18/1 и 2 
48 44.22 

49 44.24, 

50 44.25/1 и 2 

51 45.03/2, 3 и 4 

52 48.01/3 и 5а/2 

53 48.01/26 
54 48.01/4 
55 48.16 

/ 

56 48.21/2, 5 и 6 

57 55.03 

58 55.06/1 
59 55.08 -

60 57.01 

61 57.10 
62 59.02 

63 59.04 

64 59.05 

Дрво стругано по должина, се-
чено или излупено, но понатаму 
необработувани, дебелина над 
5 mm 
Дрвени ставови, грубо заокруг-
лени но нестругани, несвиткани 
ниту на друг начин обработени, 
погодни за Доработка на стапо-
ви, чадори, камшици, палки за 
голф, рачки за чадори, рачки 
за алат и сл. 
Дрво стругано по должина, се-
чено или лупено но натаму 
необработувано ,дебелина до 5 
mm: од 'иглолисници, од широ-
колисници: дабови, ореови, бу-
кови, јаворови и други 

'Шпер-плочи, панел-плочи, сло-
евити плочи, плочи од летви и 
слични листесто слоевити дрв-
ни производи (вклучувајќи и 
фурнирани панел-плочи и лис-
тови) ; интазии и маркетерии 
од дрво 
Лесонит-плочи, плочи-иверици 
Бочви, буриња, каци, кофи и 
други бочварски изработки и 
нивни делови од дрво, освен да-
тите од тар. бр. 44.08 
Предмети за домаќинство, од 
дрво 
Дрвени алати: алати, опкови и 
рачички за алати 
Изработка од природна плута: 
дихтунзи, тапи-чепови, за изо-
лација ^ 
Хартија и картон (вклучувајќи 
и целулозна врата), машински 
изработени, во ролни и во лис-
тови: натрои-хартија и картон 
(крафт), друго: хигиенска (тоа-
летна и сервиетна) 
Хартија за пишување 
Хартија за цигари 

N Кутии, вреќи и други завои од 
хартија или картон ( 

^ Други изработки од хартиена 
маса 
Отпадоци од памук (вклучувај-
ќи и од раскубени крпи), не-
влачени или нечешлани 
Конец ' 
Фротирни ткаенини за крпи 
(букле) и слични фротирни 
ткаенини, од памук 
Коноп, суров или преработуван 
но непреден; клчишта и отпа-
доци од коноп (вклучувајќи и 
од раскубени крпи или јажиња) 
Ткаенини од јута 
Филц и изработки од филц 
инпрегнирани или не, обложени 
или не 
Канали, јажиња, ортоми и па-
ламари, па и плетени 
Мрежи и мрежести изработки 
од канап, од јажиња или од ор-
томи и рибарски мрежи израбо-
тени од предиво, канап, јажиња 
или ортоми 
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65 59.06 Други изработки од предиво, 
канап, јажиња, ортоми и пала-
мари, освен од текстилни ткае-
нини и од предмети изработени 
од такви ткаенини 

66 59.08/1 Ткаенини за мебел 
67 ^59.09 v Текстилни ткаенини обложени 

или импрегнирани со масло или 
со препарати врз база на суш-
ливи масла 

68 59.15 Цевки за полевање и слични 
цевки од текстилен материјал, 
поставени или не, армирани 
или не со'прибор од друг ма-
теријал или- не 

69 61.10/4 Нараквици од сите видови, чо-
рапи, куси чорапи и сокни, ос-
вен од плетени или хеклуваии 
стоки: од друг текстилен мате-
ријал 

70 62.01 Покривки и ќебиња 
71 82.02/la, б, в и д Преслека креветска, преслека 

трпезни, преслека тоалетна и 
преслека за кујни; завеси и 
други предмети за внатрешно 
опремана: креветска преслека, 
тоалетна преслека и кујнска 
преслека од памук, од синте-
тички влакна, од вештачки 
влакна и од друг текстилен ма-
теријал 

, 72 62.03 Вреќи и торби од сите видови 
што се употребуваат за паку-
вање на стоки 

73 62.04 Покривки-церади, едра, плат-
нени покриви, сончани завеси, 
шатори и други предмети за 
логорување 

74 63.02 Крпи, канали, јажиња, ортоми и 
паламари во облик на отпадоци 
или на предмети вон употреба 

75 64.02/2 Обувки со ѓонови од природна 
или пресувана кожа; обувки 
(освен оние од тар. бр. 64.01) со 
ѓонови од каучук или од веш-
тачки пластични материи: дру-
го 

76 63.05/Г Природни брусени 
77 68.13/5 Јажиња и канали 
78 69.10 Сливници, лавабоа, бидеа, кло-

h зетски шолји, писоари, кади за 
бањи и слични санитарни пред-
мети 

79 69.11 Садови од порцелан 
80 69.12 Садови од керамика 
81 70.04/1 и 2 Армирано стакло, стакло за 

прозорци 
82 70.10 Шишиња вплетени, шишиња, 

флакони, бокали, лонци и це-
вести контенери и други слични 
контенери за транспорт и паку-
вање на стоки, од стакло; тапи, 
капаци и други ' затворачи од 
стакло 

83 70.13 Изработки од стакло (освен 
предмети што спаѓаат во тар. 
бр. 70.19), што се употребуваат 
за на маса, кујна, тоалета, кан-
целарии, за внатрешна декора-
ција, или за слична употреба 

84 70.14/2 и 3 Изработки од стакло, за освет-
ление и за сигнализација и оп-
тички елементи од стакло, оп-
тички необработени ниту од 

85 70.18/1 
86 73.18/1 и 2 

87 73.20 

88 73.25 

89 73.29/2 3, и 4 

90 73.30 

91 73.32/2 
92 73.33/1 
93 73.36/1, 2 и 3 
94 73.38 

95 73.39/1 
96 74.07/1 
97 74.08 

98 74.15/1 
99 76.06 

100 76 07 

101 76.15 

102 7^.05 

103 82.01 до 82.15 

104 83.01/2, 3, 4, 5 и 

105 83.02/1 и 2 

106 83.11/1 

107 84,20/3 и 5 
108 84.21/2 
109 84.50/2 

оптичко стакло: рефракторско 
стакло (за фарови и слично), за 
сигнализација 
Оптичко стакло 
Полупроизводи за цевки и це-
воводи (бланкс), безрабни цев-
ки и цевоводи 
Прибор за цевки и цевоводи, од 
железо или од челик (спојници, 
колена, составки, маншони, 
фланши итн.) 
Кабли, јажиња, ортоми, плете-
ни ленти, ремени и слично, од 
железна или челична жица, но 
исклучувајќи изолирани елек-
трични кабли 
Синџири и нивни делови, од 
железо или од челик: котвени, 
за дигање бродски товари, за 
влеча и теглење на бродови, ' 
друго 
Котви-ленгери, канџи и 'нивни 
делови од железо или од челик 
Други вијчени стоки и заковки 
Игли за шиење " 
Печки, шпорети, гасни решоа 
Предмети што ,обично се упо-
требуваат во домаќинство, гра-
дежни санитарни стоки за вна-
трешна употреба, и делови на 
вакви предмети и стоки, од 
железо или челик 
Волна од железо или челик 
Цевки од бакар 
Прибор за цевки и цевоводи, од 
бакар (спојници, колена, со-
ставки, маншони, флаиши) 
Вијчени стоки и заковки 
Цевки и цевоводи и полупроиз-
води за нив (бланко), од алуми-
ниум; шупливи прачки од алу-
миниум 
Прибор за цевки и цевоводи, од 
алуминиум (спојници, колена, 
составки, маншони, фланши) 
Предмети што обично се упо-
требуваат ,во домаќинство, гра-
дежни санитарни стоки за 
внатрешна употреба и делови 
на вакви предмети и стоки, од 
алуминиум 
Цевки и цевоводи и полупроиз-
води за нив (бланко), од олово; 
шупливи прачки од олово и 
фитинзи за цевки и цевоводи 
(СПОЈНИЦИ, колена, фланши, 
Ѕ-цевки за сифони), од олово 
Сите производи од глава 82 на 
Царинската тарифа 

6 Брави за врати и клучеви, бра-
ви за мебел и клучеви, катанци 
и клучеви, цилиндри за брави и 
клучеви, ригли 
Опкови и прибор автоматски, 
опкови и прибор механички 
Ѕвона, ѕвончиња и слично, 
неелектрични, од прости мета-
ли, и нивни делови од прости 
метали, леани 
Ваги за домаќинство, тегови 
Апарати за гаснење пожар 
Апарати за заварување и леме-
ње, обични 
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НО 84.61 

111 84.62 

112 85.03/1 

113 4 85.06 

114 85.08 

115 85.10/1 и 2 

116 85.11/3 

117 85.12/2,3, 5 и 6 

118 85.17 

119 85.19/1, 2, 3 и 6 

120 85.20/1, 3 и 4 

121 85.23 

122 85.24/3 

123 85.25 

124 90.04/3 

Славини, вентили и , слични 
уреди, за цевоводи, котли, 
резервоари, каци и слично, 
вклучувајќи ги и вентилите за 
намалувале на притисок и 
термостатички , контролираните 
вентил^ 
Куглични, валчести и игличес-
ти тркалави лежишта 
Суви елементи за електрични 
џебни ламби 
Електромеханички апарати за 
домаќинство, со вграден елек-
тричен мотор 
Електрична опрема за задви-
жување и палење на мотори со 
внатрешно согорување (вклу-
чувајќи и магнети за палење, 
калеми за палење, мали стартер-
-мотори, свеќици за палење и 
усвитување); динама и прекину-
вачи што се употребуваат заед-
но со овие мотори 
Џебни електрични ламби, елек-
трични ламби со акумулатор и 
со сопствено полнење 
Електрични машини и апарати 
за заварување, летување и спо-
јување 
Електричен греен апарат за 
простории, подови и- транспорт-
ни средства, шпорети индуст-
риски, скари индустриски, пр-
жалки индустриски и слично, 
со комбиниран електричен и " 
друг мотор; електрични решоа, 
шпорети, пржалки и сл. за дома-
ќинство; електрични пегли за 
пеглање 
Електрични апарати за звучна 
и визуелна сигнализација (ѕво-
на, сирени, покажувачки табли, 
алармни апарати за заштита од 
кражба и пожар), освен оние 
од тар. бр. 85.09 или 85.16 
Автоматски регулатори на на-
понот на струја; стандардни 
елемент-блокови составени од от-
порници, кондензатори, транзис-
тори за изработка на автоматски, 
регулациони и слични уреди; мо-
дулни елементи на електрони-
ката; заштитни уреди за пос-
тројки од висок и низок напон 
(осигурувачи, одводници н ^ 
пренапон, релеи, прекинувачи 
и др.) 
Сијалици, грла за сијалици, 
подножја за сијалици од сите 
видови и за флуоресцентни 
цевки 
Изолирани електрични спро-
водници (вклучувајќи и емај-
лирани и анодизирани), како: 
жици, кабли, прачки, ленти и 
слично (вклучувајќи и коакси-
јални кабли), со или без прик-
лучни делови 
Графитни четчиња и други 
лизгачки контакти 
Изолатори од кој и да било ма-
теријал 
Заштитна очила 

125 80.05 

126 90.14/2 

127 90 16/1, 3 и 4 

128 90.23 

129 90.24 

Дурбини или двогледи (моноку-
ларни и бинокуларни), со приз-
ми или без нив 
Инструменти за поморска, реч-
на и воздушна пловидба 
Инструменти за цртање и тра-
сирање (пантографи и слично); 
инструменти и апарати за раз-
ни проектирана на профили и 
-за мерење на профили; плани-' 
метри, микрометри и слично 
Хидрометри и слични инстру-
менти; термометри, пирометри, 
барометри, хигрометри; психро-
метри, со или без уреди за ре-
гистрација; комбинација на овие 
инструменти 
Инструменти и апарати за ме-
рење, контрола и автоматска 
контрола на протокот, длобочи-
ната, притисокот или на други 
променливости на течности или 
гасови, или за автоматска кон-
трола на температурата (на 
пример: манометри, термостати, 
покажувачи на нивото, мерачи 
на протокот, покажувачи на 
топлина, автоматски регулато-
ри за печки), освен предметите 
од тар. бр. 90.14 
Џебни часовници, рачни часов-
ници и други часовници 
Ѕидни часовници и будилници 
со саатен механизам (освен ча-
совниците од тар. бр. 91.03) 
Метли и четки од шубрак и л и 
од други растителни материи, 
врзани во сноп, но немонтирани 
ЕО врвот (на пример: метли и 
метлички), со или без рачки 
Четчиња за заби, четки за вап-
сување, валјаци за молерису-
вање 
Рачни сита и рачни решета, од 
кој и да било материјал 
Запалки за цигари 
Термос-шишиња, комплетни и 
делови 

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот, ден 
од денот на објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ". 

П. бр. 1747/3 
20 април 1973 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за стопанство, 
Бошко Димитријевиќ, с. р. 

130 91.01 

131 91.02 

132 96.01 

133 96.02/1. 3 и 4 

134 96.06 

135 98.10/2а 
136 98.15 

360. 

Врз основа на член 12 став 2 точка 4, во врска 
со член 30 од Законот за царинската служба 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 54/70), директорот 
на Сојузната управа за царини донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОТВОРАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА 
ЦАРИНАРНИЦАТА СКОПЈЕ СО СЕДИШТЕ ВО 

КУМАНОВО 

1. Се отвора Царинска испостава на Царинар-
ницата Скопје со седиште во Куманово, 
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2. Царинската испостава од точка 1 на ова ре-
шение почнува со работа на 15 мај 1973 година. 

03-01 бр. 6653/1 
23 април 1973 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за царини, -

Кемал Тарабар, с. р. 

У К А З И 

Врз основа на точка 4 став 1 под 3 од Уставни-
от амандман XXXVII, Претседателот на Републи-
ката донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СО-
ЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕР-
МАНИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 
ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-
СЛАВИЈА ВО СОЈУЗНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЈА 

I 
Се отповикува 
Рудолф Чочиновиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија во Сојузна Ре-
публика Германија. 

II 
Се назначува 
Будислав Лончар, советник на сојузниот секре-

тар за надворешни работи, за извонреден и опол-
номоштен амбасадор на Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија во Сојузна Република 
Германија. 

III 
Сојузниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 5 
23 април 1973 година 

Белград -

Претседател на Републиката 
Јосип Броз Тито, с. р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 

Врз основа на член 43 став 3 од Законот за 
организацијата и делокругот на сојузните органи на 
управата и на сојузните организации („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 32/71, 54/71 и 67/72), Сојузниот 
извршен совет донесува ^ 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СО 
СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАРОТ И 

ЦЕНИТЕ 

За потсекретар во Сојузниот секретаријат за 
пазарот и цените се назначува Милорад Буковиќ, 

Четврток, 10 мај ' 1973 

претседател на Стопанската комора на СР Црна 
Гора. 

В/бр. 38 
18 април 1973 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Џемал Биедиќ, с. р. 

ОДЛИКУВАЊА 
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликуваат 

О д С Р С л о в е н и ј а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во -
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Бахар—Иглич Аида, Берлин Сречко, Бунар 
Милан, Јанжекович прим. др Зора, Кебер Мартин, 
Коман Марија, Костањшек Иво, Ловше—Петровић 
Ева, Марушић-Бучар Ана, Месарич Марија, Но-
вак Фрањо, Печар др Само, Ростахер прим. др 
Франц, Рупрехт—Фурлан др Ладислава, Рупрехт 
др Хуберт, С леј ко Стане, Сушник Рудолф, Томшић 
др Иван, Трчек Лудвика; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Берталанич—Хабе Францка, Деј Јустина, Цир-
ман дипл. градб. инг. Марјан, Чич Матевж, Га-
бријел чич Освалд, Хор јак Антон, Иглич Драго, Је -
сеновец доц. др Нико, Клепач Вилјем, Колела Фа-
ни, Лушенц Антонија, Матјан Матко, Мертељ Кри-
стијан, Муршец-Валерија, Петерман Јанез, Погач-
ник дипл. градб. инг. Борис Рожник Франц, Собо-
чан Мартин, Т,рампуш—Бевц Аница, Усеник дипл. 
инг. арх. Јоже, Залар Алојз, Зупанчич Ела, Жибер-
на Радован; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Амон прим. др Иван, Ассејев Владимир, Бабич 
ВиНКО, Беаблер Лео, Бановец Алојз, Беле инж. 
Франц, Бертонцељ Едвард, Бизјак Владимир, Бога-
тец Сречко, Болтавзер Френк, Братож .Силвестер, 
БрумеЦ др Биљем, Брумен Вида, Цер Геза, Џијан 
др Даворин, Часл Иван, Чеброн Станислав, Чернчич 
др Иво, Чернелич Франц, Чинч Лудвик, Десингер 
Лудвик, Доланц Франц, Допоне Лудвик, Ђорђевич 
Бора, Феле Виктор, Фландер Франц, Фурлан Ста-

с о ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Дролц прим. др Адолф, Дујмович Владимир, 
Финжгар др Алојзиј, Кромар Зофка, Валенти др 
Даворин, Вобовник—Ваукнер Романа; 
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нислав, Гајшек Јулиј, Грагер Станислав, Г р м е к -
—Ивартник Цвета, Гумзеј-Корошец Јожефа; 

Хабјан Антон, Ханжич Мартин, Херцег Шиме, 
Којник Розалија, Храстар Милан, Храстник Антон, 
Хрибар—Кристен др Штефка, Хрибершек Франц, 
Иван Балон, Јанеж Валентин, Јерич—Ипавец Злат-
ка, Јевиишек Мирослав, Кадунц Богомир, Каменов 
—Томажин Олга, Кампуш Франц, Капел-Одзић 
Марија, Кавчич Виктор, Кавчник Јернеј, Келц др 

,Сречко, Кланчник—Ливец Катарина, Клопчич Ми-
рослав, Кокот Иван, Колар Алојз, Корошец Лудвик, 
Ковач Франц, Кожељ-Мазовец Антонија, Крајнц— 
Дерновшек Лидунка, Крамжар Франц, Крајнц 
Алојз, Кравос Владимир, Крегар дипл. инг. арх. 
Јоже, Кремжар—Петелин Божидара, Крижан дипл. 
инг. Оскар, Кухар Алојз, Кумер Фредерик, Курент 
Франц, Кусељ Јожеф; 

Лаврич .Јоже, Левичар Алојз, Линовшек Јуриј, 
Логар Ернест, Лорбер Фридерика, Ловец-Бартол 
Зденка, Ловрец др Рудолф, Мате Винко, Меке Иван, 
Мертељ Франц, Миклавчич Силво, Млакар Станис-
лав, Мочник Петер, Мохорко-Андриенек Марија, 
Можичнич Станко. Нежич т г ph. Драга, Оцепак 
Јанез , Огризек—Крајнц Марија, Орел Марија, Пај-
нич Антон, Паулус Карел, Печарич Франц, Печен-
ко Владимир, Пердих Ермин, Пифко Франц, Пир- -
нат Људмила, Подгоршек Мирослав, Прах—Зорко 
Хелена, Предин' Штефан, Принц Јасна; 

Рејц Карел, Ренер Стане, Репеншек Милан, 
Розман Франц, Розман Гидо, Рутар Феликс, Сени-
чар Август, Сочан Марјан, Светиц Силва, Шчука 
Антон, Шебер др Душан, Шмид Миха, Шолар Пе-
тер, Шолар Славко, Шпех Ернест, Шпољарич Јан- 1  

ко, Штеблај Макс, Штемпихар Игнац, Штрукељ 
Антон, Шушнич Албин, Швара Август, Унгер Ру-
долф, Вајдин Фрањо, Валцл Ана, Валенчич Франц, 
Веингерл др Антон, Весел—Михелич Валентина, 
Волбанк—Фурлан Људмила, Врдловец—Дробнич 
Марија, Веречек Иван, Врлинич Недељко, Забрет 
Франц, Залар Цвето, Залокар Штефанија, Завија-
лов Георгиј, Зович Славко, Зупанц Јанко, Зупанчич 
Јанез, Жагар Бранко, Жбогар Јанез, Жвокељ—Кри-
жан др Бреда; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Мишгој Јанко, Синтич Звоне, Варл Јанез, Вау-
да Мирко; 

— за заслуги на полето на јавната дејност со 
која се придонесува за општиот напредок на зем-
јата 

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН' 
ВЕНЕЦ 

Амон Адолф, Бабник Алојз, Довжан Иван, Хр-
ватон Иван, Калин Франц, Мислеј Милан, Петрич 
дипл. инг. Алфред, Планинц Михаел, Поточник Ја-
нез, Север дипл. инг, арх. Савин, Скумавц Јанез, 
Смолеј Андреј, Стане Габер, Ступар Душан, Шкерл 
Марко, Што јс дипл. ек. Франц, Трампуш Франц, 
Вичар Вида, Жен Иван, Жунко Иван; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Ацкович—Груден Марија, Аусер Изток, Бринц 
Петер, Чеплак Анка, Черне—Алич Ела, Кнафељц 
Јулка, Ковач^ Алојз, Ковач Макс, Лукачич—Јоштл 

Фрида, Медвед Стане, ,Столар—Којц Марија, То-
машец-Аусец Славица, Зупан Виктор, Зупанц Ал-
бин; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Андрич Здравко, Авсеник Мирко, Белизар 
Франц, Беседник Алфонз, Благович Франц, Бу-
тинар Богдана Цицмил Вуле, Чујић Јоже, Дерлинк 
Рајко, Дрновшек Андреја, Фекоња Станислав, Фер-
лин Франц, Финжгар Бране, Голобич Јанез, Грај-
фонер-Сагај Јулијана, Гужвинец Иван, Херцог Би-
љем, Хорват-Задравец Тилка, Јанковић Евген, Је -
сеншек Марија, Јуван Силво, Капун Јоже, Кавшек 
Олга, Кемперле Франц, Кенда Силво, Комозц Алојз, 
Короша Штефан, Котник Даринка, Куиович-Коро-
шец Иванка, Кушар Сидонија; 

Лампе Урош, Лавриша Антон, Ловрек Јоже, Ма-
рић Франц, Маролт Роза, Мартинчић Доминик, 
Микл Макс, Милкович Антон, Миљавец Андреј, 
Мржљак Иван. Мумлек Драго, Наглич Антон, Пе-
р у т Норберт, Петрович Марија, Доје Јоже, Пола-
нец Винко, Поточник Карел, Радљевић Лука, Сагај 
Ема, Сершен Јоже, Скитек Марија, Смрекар Јоже 
Сребот-Маргот Даница, Сукич Јоже ; 

Шаламон Алојз, Шебарт Антон, Шилинг-Донко 
Марга, Шкергет Аника, Шоба Иван, Штајдохар Ан-
тон, Штанцер Драго, Штефанец Славко, Штрукељ 
Јанко, Таљан Франц, Та вжељ Јакоб, Трампуж Дра-
ган, Удовч Антон, Ушеничник Јанез, Вешлигај Мар-
јан, Видиц Јожица, Винтер Јернеј, Бизјак Ферди-
нанд, Воднов Марија. Вукан Франц, Жун Цирил; 

— за особени заслуги во развивањето активнос-
та на толкувањето и реализирањето на концепција-
та на општо-народната одбрана, во издигањето и 
ширењето на воено-стручното знаење и борбената 
готовност, како и за јакнењето на морално-поли-
тичкото единство на земјата и патриотизмот на на-
шите граѓани 

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ 
МЕЧЕВИ 

Горјуп Станко, Косељ Јанез, Томе Богдан; 

О д С А П В о ј в о д и н а 

— за особени заслуги и постигнати успеси во 
работата од значење за социјалистичката изградба 
на земјата 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ 
ЗРАЦИ 

Грујић-Радивојевић прим.др Боса, Каменковић 
др Зоран, Николашев Ђорђе; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ 

Филеп Илопка, Hess dr August Friedrich, Јани-
чијевић Драгослав, Лазић Јоца, Милетић др Дими-
трије, Радивојевић-Коларски Вера, Ракић Никола, 
Сарић Борисав Скорупан Никола, Станковић Петар, 
Тахирбеговић Јусуф, Тимаров Стеван, Вукобратов 
Радован, Живанчев Страхиња; 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА 
ЅВЕЗДА 

Фодор Бела, Хеђаљаи Андраш, Хуђик Тибор, 
Јовановић Радослав, Ковачевић Божидар, Обрадо-
вић дипл. инж. Драгутин, Плавшић Живко, Стојко-
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вић Душан, Тумбас др. Грго, Вавра Иван, Золотић 
Влада; 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Алексић Адам. Бајић Славко, Бајшански Сава, 
Балог Јанка, Бутор Александар, Цветковић Петар, 
Чамбор Ђорђе. Чилингирис Павле, Ћук Љубомир, 
Дакић прим. др Војислав, Долмагић Мехмедалија, 
Ђумић Славко, Ердељан Михајло, Едац Петар, Га-
бријелчић Здравко. Хорватић Антон, Јоцков Љубо-
мир, Јукић Марко. Кантар Дмитар, Карловић Анд-
рија, Кириџић Драгиша, Кочиш Јакоб, Кољанин 
Петар, Кот Ладислав, Ковач Луја, Ковачевић Сте-
ван, Ковачић Ладислав Кристових Рудолф, К р и с -
тин Сава, Куљић Никола, Курц-Немет Јован; 

Лабатх Јан, Лепир Вукашин, Љубенковић Пе-
тар, Марчук Стеван, Мартић Предраг, Мартон др 
Бела, Матић Марија1 Миклош Андрија, Милићевић 
Димитрије, Мишковић Душан, Новак Јожеф, Огна-
нов Предраг, Пап Денеш, Плачков Стојан, Поповић 
Светозар, Радин' Миодраг, Радујков Златоје, Расман 
Здравко, Ристић др Никола, Станковић Бранко, 
Ступар Петар, Сурлић Миленко, Шапаренко др Пе-
тар, Шовљански Радивоје, Штрицки Јосип, Такач 
Јован, Томашић Вицко, Тополски Јанко, Вајда Мир-
ко, Велисављев доц. др мед. сци. Милорад, Живко-
вић прим. др Јован; 

— за особени заслуги на делото ширење на 
братството и единството меѓу нашите народи 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО 
СРЕБРЕН ВЕНЕЦ 

Живанчев Каса; 

— за примерно залагање и постигнати успеси во 
работата 

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД 

Бечкеи Јожеф, Беркеш 'Нандор, Чебзанин-Ју-
ришин Радојка, Гвожђарев-Мишкељин Наталија, 
Хорват Антал, Кесић Миле. Кулик Јанко, Лошонц 
Јожеф, Лукић Станко,, Милошевић Томислав, Мла-
деновић Петар, Младеновић Тома, Патуш Иштван, 
Рајзнер Антал, Савин Миливој, Станков Рада, Стој-
ков Радомир, Вијатов-Живанов Нада; 

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ 

Арсенијевић Момир, Чизмић-Попов Зорка, Ћи-
рић Стеван, Ћитић Милован, Ћурчић Славко, Да-
јић Велимир, Деже Јован, Дивнић Предраг, Добре 
Томе Божа, Докић Младен, Дрехер Вилим, Ђорђић 
Милан, Ђурнић Војислав, Игић Петар, Јањатовић 
Петар, Јовановић Петар, Ковач Михајло, Кремер 
Јован, Крњета Новак, Лазовић Тихомир, Лукић Бо-
ривоје, Луковић Милан; 

Манојловић Милан, Марчић Миленко, Медић 
Душан, Мијатов Миленко, Мимо ложа Драган, Миш-, 
лов Санто. Митраковић Мирослав, Накомчић Бо-
рислав, Николић Живојин, Обрадовић Лука, Патић 
Радосла в, Поп-Јованов Славољуб, Поповић Сузана, 

Четврток, 10 мај 1973 

Провчи Евгеније, Радисављевић Богдан, Радисав-
љевић Ирена, Ралетић Илија, Самарџић Данило, Со-
цек Имре, Шехић Исмет, Тољевић Доброслав, Васић 
Богомир. Васић Милош, Вукушић Анте. 

Бр. 106 
6 октомври ,1972 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА 

РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

врз основа на Уставниот амандман XXXVII 
точка 4 под 4 и член 4 од Законот за одликувањата 
одлучува да се одликува за особени заслуги на 
делото ширење на братството и единството меѓу 
нашите народи и на создавањето и развивањето на 
политичкото и моралното единство на народите 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН 
ВЕНЕЦ 

Партизанскиот одред „Зејнел Ајдини". 

Бр. 101 
2 октомври 1972' година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
356. Закон за воените школи и за научноис-

тражувачките установи на Југословенска-
та народна армија — — — — — — 857 

357. Правилник за оспособување на брачниот 
другар на активно воено лице што ќе го 
загуби животот во вршењето на воената 
служба — — — — — — — — — 872 

358. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување на стопанските организации 
за договарање и извршување на работи на 
увозот на производи на црната металур-
гија — — — — — — — — — — 873 

359. Наредба за одредување на земјоделско-
-прехранбените производи ,и на другите 
потрошни материјали што ,можат да се 
продаваат за девизи во Југославија за по-
требите на домашните и странски бродови 
што сообраќаат на меѓународни релации 874 

360. Решение за отворање Царинска испостава 
на Царинарницата Скопје со седиште во 
Куманово — — — — — — — — 877 

Укази — — — — — — — — — — 878 
Назначувања и разрешувања — — — — 878 
Одликувања — — — — — — — — — 878 
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