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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичкото1 

устројство и органите на власта на Народна 
Република Македонија, се прогласува Зако-
нот за Универзитетот во Скопје, што го ус-
вои Народното собрание на Народна Репу-
блика Македонија на седницата на Репу-
бличкиот собор одржана на 23 и 24 мај 1956 
година. 

У. бр . 11 
29 мај 1956 година 

Скопје 

Претседател 
на Народното собрание, 
Лазар Колишевски, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Универзитетот во Скопје е заедница на 

Филозофскиот, Медицинскиот, Земјоделско-
шумарскиот, Техничкиот, Економскиот и 
Правниот факултет во Скопје. 

Универзитетот се грижи за унапредува-
ње и ускладување на наставата и научната 
работа и врши работи од заеднички интерес 
на факултетите. 

Член 2 
Универзитетот1 и факултетите се само-

стојни: установи засновани на начелата на 
општественото управување. 

Прашањата во врска со изведувањето на 
наставата и научната работа се во исклучив 
делокруг на наставно-научните колективи. 

Член 3 
Факултетите се научни и највисоки на-

ставни установи за одредена струка односно 
група струки. 

Факултетите можат да имаат оддели и 
групи. 1 ј 

Член 4 
Факултетите и одделите на факултетите 

се основаат и се укинуваат со закон. 
Групите на факултетите се основаат, •со-

единуваат и укинуваат со статутот на фа-
култетот. 

Член 5 
Универзитетот и факултетите: 
подготвуваат висококвалификувани струч 

њаци со воведување на студентите во теори-
ски и практични знаења; 

ги воведуваат студентите во методите на 
научната работа; 

ги воспитуваат студентите како свесни 
граѓани на социјалистичката заедница; 

се грижат за подигањето на научен и на-
ставен подмладок и за натамошното усовр-
шување на стручњаците; 

организираат научна работа и вршат на-
учни истражувања; 

со својата работа и соработка со научни-
те, стопанските, културните и другите оп-
штествени установи и! организации и др-
жавни органи во земјата, и со меѓународна 
научна и стручна соработка, ја унапредуваат 
науката и наставата и го помагаат стопан-
скиот, културниот и општествениот разви-
ток на земјата, 

Член 6 \ 
Гарантирана е слободата на наставната и 

научната работа во Универзитетот. 

Член 7 
Секој граѓанин има право под еднакви ус-

лови да се запише на факултет и на него да 
стекнува академски и научни степени. 

Член 8 
Универзитетот и факултетите се правни; 

лица. 
Член 9 

Универзитетот и факултетите имаат свои 
статути. 

Статутот на Универзитетот содржи од-
редби за организацијата, работата, устано-
вите и администрацијата на Универзитетот. 

Статутите на факултетите содржат од-
редби за организацијата, работата, наставни-
от план и правилата, на студиите, како и за 
установите и администрацијата на факулте-
тот. , | 

Претседател 
на Извршниот совет, 
Љупчо Арсов, е. р. 
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Статутот на Универзитетот и стату-
тите на факултетите ги потврдува Народно-
то собрание на Народна Република Македо^ 
нија. 

Член 10 
Материјални: средства за работата на, 

Универзитетот и факултетите обезбедува 
општествената заедница. 

Претсметката на приходите и расходите 
на Универзитетот, како целина, се состои од 
претсметките на приходите и расходите на 
факултетите и нивните установи и претсмет-
ките на приходите и расходите на универ-
зитетските органи и установи, 

Претсметките на приходите и расходите 
на поедините факултети: и установи се иска-
жуваат посебно. 

Претсметката на приходите и расходите 
на Универзитетот и факултетите е составен 
дед на републичкиот буџет. 

Член И 
Универзитетот и факултетите можат да 

примаат подароци по договор и со завешта-
нија. 

За примањето подароци од претходниот 
став одлучуваат Универзитетскиот совет од-
носно факултетските совети, 

Член 12 
Универзитетот и: факултетите распола-

гаат со подароците и завепгганијата, како и 
со приходите од задужбините На кои не е 
определена посебна намена. 

Член 13 
Колективните органи на Универзитетот и 

факултетите одлучуваат со јавно гласање, 
доколку со овој закон не е одредено поина-
ку. 

Поважните одлуки на Универзитетскиот 
совет, односно на факултетските совети, ка-
ко и другите одлуки на универзитетските од-
носно факултетските органи што ќе ги од-
реди Статутот на Универзитетот односно фа -
култетите, се објавуваат во службениот ор-
ган на Универзитетот. * 

Член 14 
Универзитетот и факултетите своите пра 

ва и должности ги вршат во согласност со 
Уставот, законите и своите статути. 

Универзитетот спрема факултетите ги 
има оние права што му се одредени со закон 
или со Статутот. 

Член 15 
Универзитетскиот и факултетските сове-

ти: одговараат за својата работа пред Народ-
ното собрание на Народна Република Маке-
донија. 

Универзитетскиот и: факултетските сове-
ти: на крајот од учебната година му поднесу-
ваат на Народното' собрание, преку Изврш-
ниот совет, извештај за работата на Универ-

зитетот односно на факултетот во текот на 
учебната година. 

Универзитетскиот совет и факултетските 
совети се должни извештај за работата на 
Универзитетот и факултетот да поднесат и 
во) текот на учебната година, ако тоа го по-
бараат Народното« собрание, неговите тела и 
Извршниот совет. 

На барање од Народното собрание, него-
вите тела и Извршниот совет, Универзетски-
от совет и факултетските совети се должни 
да им даваат мислења по одделни прашања 
од својот делокруг, како и по извештајот 
за положбата на Универзитетот односно на 
факултетите. 

Универзитетскиот и факултетските сове-
ти можат и по своја иницијатива дд му под-
несуваат на Извршниот совет извештаи пред 
видени во овој член и да предлагаат реша-
вање на одделни прашања од интерес за ра-
ботата на Универзитетот односно факулте-
тите. 

Член 16 
Надзор над законитоста на работата на 

Универзитетот и факултетите врши Извр-
шниот совет. 

Во вршењето правото! на надзор Извр-
шниот совет може да му укаже на универ-
зитетскиот односно факултетскиот орган на 
спротивноста на неговата одлука со Уставот, 
законите или статутот и од него да бара таа 
одлука да ја повлече или замени во одреден 
рок. Извршниот совет едновремено со ука-
жувањето може да го запре извршувањето 
на одлуката. 

Во вршењето^ правото на надзор во однос 
одлуките од претходниот став, Извршниот1 

совет може истите да ги поништи или укине. 
Правото на укажување, запирање и по-

ништување односно укинување, Извршниот 
совет може да го употреби во рок од два ме-
сеца од денот кога одлуката е објавена. 

Одредбите од претходните ставови не се 
однесуваат на управните акти, како и на ак-
тите што се однесуваат на изведувањето на 
наставната и научната работа и одлуките на 
дисциплинските органи. 

Член 17 
Извршниот совет спрема Универзитетот 

и факултетите и нивните органи врши и 
други права што му се одредени со закон. 

Член 18 
Против решенијата што во управната по-

стапка ги донесува ректорот односно деканот 
може да се изјави жалба до Универзитетска-
та односно' факултетската управа, во рок од 
15 дена од денот на примањето1 на решението. 

Решенијата што во управната постапка 
ги донесуваат другите органи на Универзите-
тот односно факултетите се конечни, докол-
ку со1 овој закон не е одредено поинаку, и 
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против истите може да се поведе управен 
спор согласно посебните прописи, 

Управен спор, под условите од претход-
ниот став: може да се поведе и против второ-
степените решенија на Универзитетската од-
носно факултетската управа, 

И. Н А С Т А В А 

1. Опитни одредби 

Член: 19 
Наставата на факултетите има за цел да 

ги оспособи студентите за одредена струка 
односно за одредена област на науката и 
праксата. 

Член 20 
Наставата на факултетите е редрвна. 
Покрај редовната настава на факултетите 

може да се воведе и постдипломец настава, 
Постдипломската настава опфаќа: настава за 
усовршување, за специјализација и за под-
готвување на докторат. 

На факултетите можат да се организираат 
и други посебни видови настава согласно од-
редбите на овој закон. 

Член 21 
Наставата на факултетите се изведува 

според наставен план и наставни програми, 
Наставниот план ги опфаќа задолжител-

ните наставни предмети. 
За секој наставен предмет факултетската 

управа утврдува наставен програм. 
Наставните планови и програми се објаву-

ваат пред да почне нивната примена. 
Член 22 

Наставата на факултетите се изведува 
преку предавања, вежби, практични работи, 
специјални курсеви, семинарски вежби и др. 
форми наставна работа, што' се утврдуваат со 
статутот на факултетот. 

Член 23 
Наставата на факултетите е јавна. 
Наставниците во својата наставничка ра-

бота се слободни во изнесувањето достигну-
вањата на науката. 

Член 24 
Наставата на факултетите се изведува во 

текот на учебната година. 
Учебната година почнува на 1 октомври и 

трае до 30 септември идната година и се дели 
на зимски и летен семестар. 

Зимскиот семестар трае од 1 октомври да 
15 јануари идната година, а летниот семестар 
од 16 февруари до 30 јуни. 

2. Редовна настава 

Член 25 
Редовната настава на факултетите од 

Универзитетот во Скопје трае: 

а) на Филозофскиот факултет 4 год. 
б) на Медицинскиот факултет 6 год. 
в) на Земј оде лско-шумарскиот фак. 4 год, 
г) на Техничкиот факултет 5 год. 
д) на Економскиот факултет 4 г. и 
ѓ) на Правниот факултет 4 год. 

Член 26 
Наставниот план на редовната настава се 

утврдува со статутот на факултетот. 
Факултетската управа може, во соглас-

ност со факултетскиот совет, да воведува, во 
рамките на редовната настава, и незадолжи-
телни предмети. 

Наставниот план и програм на незадол-
жителните предмети го утврдува факултет-
ската управа. 

3. Постдипломски настава 

Член 27 
Постдипломската настава се воведува за 

кандидатите што дипломирале. 

Член 28 
Наставниот план за постдидломската на-

става* по претходна согласност на Универзи-
тетскиот совет, го- утврдува, факултетскиот 
совет по предлог на факултетската управа. 

Наставниот програм за постдипломската 
настава го утврдува факултетската управа. 

Со статутите на факултетите ќе се пропи-
шат поблиски одредби за изведувањето на 
оваа настава, 

а) Настава за усовршување и специјализација 

Член 29 
Наставата за усовршување има за цел 

продлабочен© и дасестрано проучување на 
одредена научна област од редовната настава 
и приготвување на кандидатите за самостој-
на научна работа во таа област како и запоз-
навање со најновите придобивки и методи во 
соодветната научна област односно дисци-
плина. 

Наставата за специјализација има за цел 
да им даде на кандидатите дополнителни и 
разработени теориски и практични знаења 
од потесна научна област. 

б) Настава за приготвување на докторат 

Член 30 
Со статутите на факултетите може да се 

воведува настава за приготвување на док-
торат. 

4. Посебни видови настава 

Член 31 
На факултетите можат да се организи-

раат курсеви и други слични видови настава. 
Одлука за организирање на наставата од 

претходниот став донесува факултетската 
управа во согласност со факултетскиот совет. 

Организирање на настава од став 1 на 
овој член, на факултетите можат да им пред-
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лагаат државни органи, установи, стопански 
организации и нивни здруженија и опште-
ствени организации, ако обезбедат средства 
за нејзиното изведување. 

Со одлуката за воведување на наставата 
од став 1 на овој член може да се пропише 
истата да ја ползуваат и лица што немаат 
свршен факултет. 

5. Вежби и семинари 

Член 32 
За предметите што се предаваат во рам-

ките на редовната настава, на факултетите 
се организираат вежби и семинари. 

Вежбите и семинарите можат да се орга-
низираат и како настава за усовршување, за 
специјализација и за подготвување на док-
торат. 

Наставата на вежбите и семинарите се 
врши под општо раководство на наставни-
ците. 

Семинарот^ за предметите што се преда-
ваат во рамките на редовната настава се ут-
врдуваат со статутите на факултетите, а дру-
гите вежби и семинари со одлука на факул-
тетската управа. 

6. Испити 

Член 33 
Испитите се јавни 

Член 34 
Испитите можат да бидат усни, писмени 

и практични. 
Испитите се полагаат пред наставник или 

пред комисија составена од наставници, 
Испитните комисии ги образува факул-

тетската управа. 
Член 35 

Оценувањето на кандидатите се врши со 
цели броеви од пет до десет. 

Најниска преодна оценка е 6. 

Член 36 
Испит од ист предмет може да се полага 

неограничен број пати, 
Испитот од ист предмет што> се полага че-

тири и повеќе пати четвртиот и натамош-
ните пати задолжително се полага пред ис-
питна комисија. 

Член 37 
Поблиски одредби за испитите на факул-

тетите ќе се пропишат со статутите на фа-
култетите. 
7. Диплома за свршен факултет и уверенија 

за свршена постдипломски настава 

Член 38 
На кандидатот што ќе ги положи сите ис-

пити пропишани со статутот на факултетот 
му се издава диплома за свршен факултет, 
во која се утврдува академскиот степен. Ди-

пломата ја потпишуваат ректорот и деканот 
на факултетот. 

Образецот на дипломата се пропишува со 
Статутот на Универзитетот. 

Покрај дипломата на кандидатот му се 
издава и уверение во кое се внесуваат1 сите 
предмети и успехот покажан на испитот по 
секој предмет. 

Член 39 
На слушател на наставата за усовршување 

или специјализација, што ќе ги положи про-
пишаните испити, му се издава уверение. 
Уверението* го потпишува деканот. 

Правата што се стекнуваат на основа, уве-
рението од претходниот став ќе се одредат 
со посебен сојузен пропис. 

8. Нострификација и ек|иваленција 

Член 40 
Нострификацијата и еквивалентната на 

училишните документи стекнати во стран-
ство се врши согласно посебни прописи на 
Сојузниот извршен совет. 

III. НАУЧНА РАБОТА 

Член 41 
Научната работа на Универзитетот одно-

сно факултетите има задача да ја унапредува 
науката и да ги решава научните проблеми 
од значење за нашата општествена заедница, 
како и да овозможува успешно изведување 
на наставата. 

Член 42 
'Иницијатива за содржината на научната 

работу даваат поедини наставници и соработ-
ници, органи на управувањето и установите 
на Универзитетот и факултетите, установите 
и организациите вон од Универзитетот со кои 
Универзитетот и факултетите остваруваат 
соработка. 

Член 43 
Универзитетот, факултетите и нивните 

научно-наставни установи остваруваат науч-
на соработка со сродни установи и поедини 
научни работници во земјата и странство. 

Член 44 
Средства за организирање и изведување 

на научната работа се обезбедуваат со прет-
сметката на Универзитетот односно факул-
тетите и со дотации од стопанските и други 
организации кои имаат интерес за научно 
решавање на одделни проблеми. 

Член 45 
Поблиски одредби за организацијата и из-

ведувањето на научната работа на факулте-
тите и универзитетските установи се про-
пишуваат со статутите на факултетите од-
носно Статутот1 на Универзитетот. 
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IV!. УНИВЕРЗИТЕТСКИ И ФАКУЛТЕТСКИ 
УСТАНОВИ 

Член 46 
За организирање и изведување на наста-

вата и научната работа, Универзитетот и ф а -
култетите имаат свои наставно-научни и по-
мошни установи, како: катедри, институти, 
заводи, клиники, огледни стопанства, семи-
нари организирани како установи, лаборато-
рии, кабинети, библиотеки, работилници и 
друго. 

Установите од предниот став, освен по-
мошните установи, се основаат, соединуваат 
и укинуваат со одлука на универзитетските 
и факултетските органи според одредбите 
на ово ј закон. 

Помошните установи на факултетите (ла-
боратории, кабинети, библиотеки, работилни-
ци и ел.) се основаат и укинуваат со одлука 
на факултетскиот совет по предлог од ф а -
култетската управа. 

Член 47 
Факултетите можат да имаат заеднички 

установи. 
Универзитетот и факултетите можат, на 

основа взаемен договор, да имаат заеднички 
установи со друѓи научни и стручни устано-
ви, органи и организации. 

Универзитетот и факултетите можат, на 
основа взаемен договор, своите установи да 
ги ставаат на располагање за извршување 
одредени научноистражувачки задачи на 
научни и стручни установи, органи и органи-
зации, а можат, својата научна работа или 
изведувањето на наставата, да ги организи-
раат и ВО' установи вон Универзитетот и ф а -
култетите. 

Член 48 
Универзитетски и факултетски установи 

можат да се основаат како буџетски установи 
или како установи со самостојно финанси-
рање. 

Установи можат да се основаат само ако 
со претсметката на Универзитетот одно-
сно факултетот, изрично се предвидени сред 
сгва за основање на соодветната установа. 

Член 49 
Со универзитетските односно факултет-

ските установи управува индивидуален или 
колективен општествен орган. 

Ако со установата управува колективен 
орган, покрај него установата има и раково-
дител на установата. 

Видот на органот на управувањето со 
установата се одредува, со актот на нејзиното 
основање. 

Член 50 
Начинот на образувањето и составот на 

колективниот општествен орган се одредува 
со правилата на установата. 

Старешината на установата е член на ко-
лективниот општествен орган на управување 
по своето службено место. 

Работниот колектив на установата во ко-
лективниот опште ств ен орган на управување 
избира најмногу една третина од членовите 
на истиот. 

Членовите на колективниот општествен 
орган на управување што не ги избира ра-
ботниот колектив, ги избира Универзитет-
скиот односно факултетскиот совет, од редот 
на научните и општествените работници. 

Со одлуката за основање на установа со 
самостојно финансирање може да се одреди 
органот на управување на установата да се 
образува според начелата на општественото 
управување. 

Член 51 
Раководителот на универзитетската од-

носно факултетската установа го избира уни-
верзитетската односно факултетската упра-
ва а го потврдува Универзитетскиот односно 
факултетскиот совет. 

Член 52 
На остварување задачата на установата 

работи наставниот персонал и научните и 
стручните соработници на установата. 

Со правилата на установата се одредува 
кои други лица работат во неа. Установата 
може да има технички и друг персонал. 

Член 53 
Раководителот на установата има право 

и должност секој заклучок на колективниот 
општествен орган на управување, за кој сме-
та дека е противен на прописите или не е во 
склад со јавната служба за која е установата 
основана, да го запре од извршување и за 
тоа веднаш да го извести Универзитетскиот 
односно факултетскиот совет. 

Универзитетскиот односно Факултетски-
от совет е должен најдоцна во рок од 30 дена, 
да донесе решение за спорното прашање. 

Ако органот од претходниот став во срок 
од 30 дена не донесе решение по спорното 
прашање, заклучокот на колективниот оп-
штествен орган на управување е задолжи-
телен за раководителот на установата. 

Член 54 
Секоја установа има свои правила кои 

содржат одредби за нејзината организација, 
задачите и начинот на работа. 

Правилата ги донесува Универзитетската 
односно факултетската управа, по предлог од 
органот на управувањето на установата, а ги 
потврдува Универзитетскиот односно факул-
тетскиот совет. 



Бр. 15 — Стр. 254 

I 

СЛУЖБЕН БЕСНИК НА НРМ 31 ма) 1956 

V. С Т У Д Е Н Т И 

1. Стекнување својство на студент 

Член 55 
Студент на Универзитетот се станува со 

запишување на еден од факултетите. 
Граѓаните на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија и страните државјани, 
кои свршиле потполна средна школа за оп-
што образование, имаат право под еднакви 
услови да се запишат на факултет. Граѓа-* 
ноте што свршиле средно стручно училиште 
или учителска школа имаат право дд се за-
пишат на соодветните факултети, согласно 
прописите на надлежните органи. 

На факултет не може да се задише лице 
што е осудено на казна строг затвор или на 
казна затвор подолго од шест месеци додека 
трае казната, како и лице што со пресуда на 
дисциплинскиот суд за студентите е исклу-
чено од универзитет односно факултет, до-
дека трае казната, 

Лице осудено« на казна ограничување на 
граѓанските права може да се запише на фа-
култет за време траењето на казната, само 
по одлука на факултетскиот совет. 

Член 56 
Запишувањето на студентите во првиот 

семестар се врши по правило, на почетокот 
од учебната година. 

Член 57 
На факултетите," на кои начинот на из-

ведувањето на наставата позволува, можат 
да се запишуваат и вонредни студенти. 
""^Вонредното студирање се уредува со по-
себни сојузни прописи. 

" " ^ Член 58 
Студент што ги почнал студиите на еден 

факултет може да премине на друг исторо-
ден факултет со редовен упис на соодветни-
от факултет. 

При преминот факултетската управа на 
студентот ќе му ги признае запишаните се-
местри и положените испити на факултетот 
од кој студентот преминува ако наставниот 
план за положените предмети на факулте-
тот од кој преминува е ист со наставниот 
план за тие предмети на факултетот на кој 
преминува. Ако постои разлика меѓу настав-
ните планови факултетската управа ќе одлу-
чи кои семестри и положени испити и под 
кои услови ќе му ги признае на студентот'. 

Член 59 
Студент што ги почнал студиите на еден: 

факултет односно оддел може да премине на 
друг разнороден факултет односно оддел или 
група со- редовен упис. На таков студент фа-
култетската управа од факултетот на кој се 
запишува може да му признае испити и се-
местри од факултетот од кој преминува, 

Студентите што се запишале на еден фа-
култет по свршување на учителска школа 
или средно-стручно училиште можат да пре-
минат само на оној факултет на кој би имале 
право да се запишат првпат. 

2. Права и должности на студентите 

Член 60 
Студентите имаат право и должност да ги 

посетуваат предавањата^ ^вежбите, семина-
рите, да учествуваат во другите полици д т -
"ставна работа и да полагаат испити. 

Студентите се должни да се придржуваат 
за универзитетските и факултетските пропи-
си и да го чуваат угледот на студентите и 
Универзитетот. 

Член 61 
Студентите можат да основаат стручни, 

културни и други здруженија на, факултети-
те и Универзитетот. 

Правилата на студентските здруженија 
мора да бидат во согласност со овој закон. 

Член 62 
Студентите имаат право на здравствена и 

социјална заштита и други права/ и повласти-
ци согласно прописите на-надлежните органи. 

Материјалното обезбедување на студен-
тите за студирање (стипендии, заеми и друго) 
се уредува со посебни прописи. 

Член 63 
Студентите имаат право да учествуваат 

во работата на органите на управувањето на 
Универзитетот и факултетите согласно од-
редбите на овој закон. 

Студентите учествуваат во управувањето 
со универзитетските и факултетските уста-
нови што се занимаваат со здравствени, со-
цијални и материјални прашања на студен-
тите. 

Одредби за установите од претходниот 
став, нивната организација, управување и на-
чин на работа пропишува Универзитетската 
управа односно факултетската управа, а ги 
одобрува Универзитетскиот односно .факул-
тетскиот совет. 

Член 64 
Студентот што не ќе го положи испитот 

четвртаст, ги губи сите повластици што ги 
има како студент. 

Исто така ги губи сите повластици што 
ги има како студент и .студентот што не ќе 
дипломира во рок најмногу од две години по 
истекот на последниот семестар од редовната 
настава. 

Со статутите на факултетите рокот од 
предниот став може да, се скрати, но не мо-
ж е да биде пократок од; една година. 

Одредбата од став 2 на овој член не се 
применува на студентите што во полагањето 
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на испитите биле спречени со тешка и долго-
трајна болест. 

Студентите означени во став 1 и став 2 
од овој член го задржуваат правото да ја по-
сетуваат наставата и да полагаат испити. 

3. Престанок својство на студент 

Член 65 
Својството на студент престанува: 
.1 со дипломирање, 

, ' 2. ' со испишување од факултет,1 

3. бо осуда на казна строг затвор или зат-
вор подолг од шест месеци и 

4. со' осуда од дисциплинскиот суд за сту-
дентите на казна исклучување од Универзи-
тетот односно факултет. 

Факултетскиот совет може да одлучи 
својството на студент да му престане и на 
овој студент што е осуден на казна ограничу-
вање на граѓанските права. 

Престанокот на својството студент1 по 
точ. 3 и 4 од став 1 и по став 2 од овој член, 
трае додека трае казната. 

Член бб 
Својството на студент го губи студентот 

кој во рок од две години по запишувањето 
на факултет не ги положи испитите предви-
дени со наставниот план на факултетот за 
првата година од студиите. 

Лице што го загубило својството на сту-
дент по предниот став не може да се запише 
одново на истиот факултет, односно оддел 
или група. 

Одредбата на став 1 од овој член не ќе 
се применува на студентите што во полага-
њето на испитите биле спречени со тешка и 
долготрајна болест. 

Член 67 
Решение за престанок својството' на сту-

дент донесува деканот на факултетот, докол-
ку со овој закон не е инаку пропишано. 

Член 68 
Поблиски одредби за уписот, преминува-

њето од еден на друг факултет, односно од-
дел или група, за посетувањето на предава-
њата и вежбите, за полагањето на испитите 
и воопшто за студиите ќ е се пропишат со 
Статутот на Универзитетот и со статутите 
на факултетите. 

4. Дисциплинска одговорност на студентите 

Член 69 
За повреда угледот на Универзитетот и на 

студентот, студентите одговараат за дисци-
плински прекршоци според одредбите на овој 
закон и прописите што ќе ги донесе на основа 
овој закон, Универзитетскиот совет. 

Член 70 
Како дисциплински прекршоци на сту-

дентите особено се сметаат; 

1. сите дејства угхравени против соција-
листичкото општествено и државно устрој-
ство на, ФНРЈ, како и против братството и 
единството! на народите на Југославија, без 
оглед на тоа, дали тие дејства претставуваат 
кривично дело во смисла на Кривичниот за-
коник или на некој друг закон,; 

2. сите дејства^ што претставуваат кривич-
ни дела во смисла на Кривичниот законик 
или некој друг закрн; 

, 3. фалсификување на исправи, како и пот 
пиен на наставници или . факултетски или 
универзитетски орган на индексот или во 
друга исправа; 

4. нарушување пропишаниот ред и дисци-
плина при изведувањето на наставата и ис-
питите: 

5. навредување на универзитетските и 
факултетските органи, наставниците и сора-
ботниците; 

6. непристојно држање и однесување; 
7. намерно уништување и оштетување на 

наставните средства и имотот со кој распо-
лага факултетот односно Универзитетот'. 

Како дисциплински прекршоци се сме-
таат1 и сите други дејства што се слични со 
своите обележја на дејствата наброени во 
став 1 од овој член. 

Член 71 
За дисциплинските прекршоци на сту-

дентите постојат следниве казни: 
1. опомена, 
2. укор, 
3. забрана запишување на еден или по-: 

веќе семестри, 
4. исклучување од факултетот1 за време 

од една до три години,. 
5. исклучување од Универзитетот во 

Скопје за време од една до три години. 
Казните исклучување од факултетот од-

носно Универзитетот' можат да се изрекнат 
само за дисциплинските прекршоци набро-
ени во точка 1, 2 и 3 од член 70 на овој за-
кон. 

Член 72 
Универзитетскиот совет може, по молба 

од казнениот студент или по своја иниција-
тива, а по претходно мислење на првостепе-
ниот дисциплински суд, изречената казна од 
член 71 точка 4 и 5 од овој закон да ја про-
сти или да ја замени со поблага казна. 

Член 73 
Дисциплинската постапка не може да се 

покрене ако од денот кога е извршен прекр-
шокот поминало повеќе од една година, 

Ако прекршокот повлекува кривична од-
говорност тој застарува за истото време за 
кое застарува и кривичното дело. 

Дисциплинска казна не може да се извр-
ши ако од правосилноста на пресудата по-
минала една година, 
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Член 74 
Казни за дисциплинските прекршоци на 

студентите изрекнуваат дисциплински судо-
ви по претходно спроведена постапка. 

Дисциплинските судови се образуваат ка-
ко дисциплински судови од прв и втор сте-
пен. 

Првостепени дисциплински судови се об-
разуваат при секој факултет и се состојат 
од претседател и два члена, што ги избира 
факултетскиот совет. Претседателот и едни-
от член на судот, факултетскиот совет ги 
избира од редот на наставниците и факул-
тетските соработници, а вториот член од ре-
дот на студентите'. 

Второстепениот дисциплински суд се со-
стои од претседател и два члена, што ги из-
бира Универзитетскиот совет. Претседате-
лот и едниот член на судот Универзитетски-
от совет ги избира од редот на наставниците 
и факултетските односно универзитетските 
соработници, а вториот член од редот на сту-
дентите. 

Претседателите и секој член на дисци-
плинските судови имаат свои заменици кои 
се избираат од редот на лицата од кои се из-
бираат тие. 

Член 75 
При првостепениот и второстепениот дис-

циплински суд постојат дисциплински обви-
нители. 

Дисциплинските обвинители ги именува 
од редот на наставниците органот што ги 
именува членовите на судот. 

Член 76 
Секој дисциплински суд има секретар. 
Секретарот на првостепениот дисциплин-

ски суд го- именува деканот од редот на 
службениците на факултетот, а секретарот 
на второстепениот дисциплински суд го име-
нува ректорот од редот1 на службениците на 
Универзитетот. 

, • Член 77 
Поблиски одредби за дисциплинската од-

говорност на студентите, начинот на изборот 
на дисциплинските судови и дисциплинските 
обвинители, како и за дисциплинската по-
стапка ќе пропише Универзитетскиот совет. 

VI. ј НАСТАВНИЦИ И ФАКУЛТЕТСКИ 
. И УНИВЕРЗИТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ 

1. Н а с т а в н и ц и 

Член 78 
Универзитетските наставници се: редов-

ни професори, вонредни професори и до-
центи. 

Универзитетските наставници, од пред-
ниот став можат да бидат и хонорарни, 

Член 79 
За универзитетски наставници може да-

виде биран кандидат што има свршен фа-
култет и докторат на науки или свршен фа-
култет со примен хабилитационен труд и кој 
владее со* проблемите на својата научна дис-
циплина и покажува способност за самостој-
на научна и наставна работа. 

За вонреден односно редовен професор 
може да биде избран кандидат1 што има број-
ни и; значајни научни и стручни трудови. 

Член 80 
Хабилитационен труд е самостојна науч-

на студија или стручна работа од значење 
за науката. 

Како хабилитационен труд може да се 
поднесе објавен или необјавен научен 'труд 
или стручна работа од значење за, науката. 

Член 81 
Универзитетските наставници можат и 

пред распишувањето на конкурсот за повто-
рен избор и независно од него да поднесат 
на оценка хабилитационен труд. 

Поднесениот хабилитационен труд го 
оценува факултетска комисија составена од 
три до пет професори, што ги избира фа-
култетската управа. 

На основа оценката од комисијата, фа-
култетската управа одлучува за примање-
то на хабилитациониот труд. 

Поблиски одредби за постапката на оцен-
ката на хабилитациониот труд ќе се пропи-
шат со статутите на факултетите. 

Член 82 
Изборот на универзитетските наставници 

се врши врз основа конкурс. 
Конкуренте за избор на универзитетски 

наставници мораат да бидат објавени. 
Биографски^ податоци и податоците за 

научните и стручните трудови на пријаве-
ните кандидати се објавуваат пред изборот, 
на начин што ќе се одреди; со Статутот на 
Универзитетот. 

Член 83 
Изборот на доцент се врши на основа ре-

ферат од најмалку двајца наставници. 
Изборот1 на вонреден професор се врши 

на основа реферат од најмалку двајца про-
фесори. 

Изборот на редовен професор се врши на 
основа реферат од најмалку тројца редовни 
професори. 

Во изборот на редовен професор учеству-
ваат редовните и вонредните професори, а 
во изборот на вонреден професор и доцент 
учествуваат сите наставници на факултетот. 

За референти можат да бидат избрани и 
наставници од другите факултети во Феде-
ративна Народна Република Југославија. 
Референтите ги одредува факултетската 
управа, 



31 мај 1956 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ Бр. 15 — Стр. 257 

Член 84 
Доцентите и вонредните професори одно-

во се избираат секоја петта година. 
За местото на доцент односно вонреден 

професор од чиј избор поминале пет години 
се распишува конкурс. 

На доцент1 односно вонреден професор 
што не ќе биде избран одново му престанува 
функцијата на универзитетски наставник. 

Постапката во врска со распишувањето 
и спроведувањето на конкуренте за преизбор 
се уредува со статутите на факултетите. 

Член 85 
Факултетскиот совет1 може, по предлог 

од Факултетската управа или по сопствена 
иницијатива, кога тоа го изискуваат инте-
ресите на унапредувањето на наставната и 
научната работа во одделна струка или дис-
циплина, да одлучи, вон случајот предвиден 
во член 84 став 1 од овој закон, да се распи-
ше конкурс за избор на редовен и вонреден 
професор. Во конкурсот може да учествува 
и професорот што го заземал местото за кое 
се распишува конкурс. 

Одлуката на факултетскиот совет за рас-
пишување конкурс за повторен избор ја по-
тврдува Универзитетскиот совет. 

Член 86 
Хонорарите универзитетски наставници 

се избираат под истите услови и на истиот 
начин како и постојаните универзитетски 
наставници. 

Во случај кога за хонорарен наставник 
се избира пензиониран наставник на универ-
зитет или наставник од друг факултет, из-
борот го врши факултетската управа без 
конкурс, а во согласност со Универзитетски-
от совет. 

За премин на хонорарен универзитетски 
наставник во постојанен универзитетски на-
ставник одлучува факултетската управа во 
согласност со Универзитетекиот совет. 

Член 87 
Хонорарите наставници не можат да би-

дат бирани за ректор, проректор, декан, про-
декан, старешина на оддел, за членови на 
Универзитетскиот и факултетскиот совет и 
раководители на универзитетски и факул-
тетски установи, за членови на дисциплин-
ски судови и нивни заменици, како ни за 
дисциплински обвинители и нивни замени-
ци. 

Член 88 
По исклучок, вон условите пропишани 

со овој закон, може да биде повикан за ре-
довен професор на Универзитетот истакнат 
научник и стручњак чиј научни и стручни: 
трудови уживаат општо признание. 

Одлука за повикување донесува факул-
тетската управа по образложен предлог од 

тројца редовни професори. Одлуката ја по-
тврдува Универзитетскиот совет. 

Член 89 
Наставниците држат предавања, спрове-

дуваат испити и ја раководат наставната и 
научната работа. 

Член 90 
На наставник на Универзитетот редовна-

та служба му престанува на крајот од учеб-
ната година во која ја наполнува седумде-
сеттата година од животот. 

По исклучок од предниот став, со одлука 
на Универзитетскиот совет, по предлог на 
факултетскиот совет, може да се задржи на 
редовна служба, со> негова согласност, на-
ставник што наполнил седумдесет години: 
од животот, ако е тоа од посебен интерес за 
наставата. 

Член 91 
Со одлука на Универзитетскиот совет мо-

же на наставник на Универзитетот да му 
престане службата и пред навршената се-
думдесетта година од животот ако за тоа по-
стои потреба и ако ги исполнува условите 
за старосна пензија според општите прописи. 

Со одлука на Универзитетскиот совет 
може на наставник на Универзитетот да му 
престане службата и пред да наполни се-
думдесет години од животот, ако според оп-
штите прописи ги исполнува условите за 
пензија и ако* бара пензионирање. 

Против одлуката на Универзитетскиот 
совет наставникот има право на жалба до 
Извршниот совет во рок од 15 дена од денот 
на примањето на решението. 

Член 92 
Со одлука на Универзитетскиот совет, а 

по предлог од соодветната факултетска уп-
рава, на наставник на Универзитетот може 
да му престане службата и пред да измине 
времето за кое е избран, ако се утврди дека 
не е во состојба да ја врши својата должност 
или дека е морално' неподобен за позивот на 
универзитетски наставник. 

Против одлуката на Универзитетскиот 
совет наставникот има право на жалба до 
Извршниот совет во> рок од 15 дена од денот 
од кога го' примил решението. 

Член 93 
На наставник на кого му престанала служ 

бата на наставник на Универзитетот а не ги 
исполнува условите за стекнување пензија 
или тие услови ги исполнува деломично, Из-
вршниот совет може да му одреди пензија 
вон постојните општи прописи за пензиони-
рање и правото на пензија. 

Член 94 
За подготвување кадрови за универзи-

тетски наставници и за проширување кру-



Бр. 15 — Стр. 25б СЛУЖБЕН БЕСНИК НА ВОД 31 мај 1656 

тот на научните и стручните работници што 
можат да придонесат во работата на факул-
тетите, универзитетските и факултетските 
установи, се установува хабитата ција за зва-
ње на универзитетски наставник, 

ХабиЈтитациј ата за звање, на универзи-
тетски наставник се стекнува на основа на-
учеа односно стручен труд што одговара на 
условите одредени во став 1 од чл. 80 на овој 
закон иј според постапката пропишана во 
чл. 81 од овој закон. 

Хабилитацијата за звање на универзи-
тетски наставник на конкуренте за избор на 
универзитетски наставници има иста вред-
ност како и хабилитацијата стекната според 
чл. 80 и 81 од овој закон. 

Лицата хабилитирани за звање на уни-
верзитетски наставник можат да се повику-
ваат да одржуваат поедини предавања на 
факултет, да, соработуваат во вежбите и се-
минарите и да спроведуваат испити. Побли-
ски одредби за соработката на овие лица во 
остварувањето! задачите на универзитетски-
те установи ќе се пропишат со Статутот на 
Универзитетот, а во остварувањето задачите 

„на факултетите и факултетските установи 
со статутите на факултетите. 

2. Факултетски соработници и соработници 
на факултетските и универзитетските 

установи 
Член 95 

На факултетите, на факултетските и 
универзитетските установи, се избираат фа-
култетски соработници и соработник ка 
факултетските и универзитетските установи 
(во натамошниот текст — факултетски и 
универзитетски соработници). 

Факултетските и универзитетските сора-
ботници соработуваат во изведувањето на 
наставата, научно-истражувачката и струч-
ната работа според упатството на наставни-
ците. 

Асистентите работат според упатствата 
на наставниците на изведувањето' на наста-
вата и им помагаат на наставниците во ра-
ботата. 

Член 96 
Факултетски и универзитетски соработ-

ници се: асистенти, научни и стручни сора-
ботници:, раководители на вежби и практич-
ни работи, лектори и наставници по вешти-
ни. 

Со Статутот на Универзитетот и со ста-
тутите на факултетите можат да се устано-
вуваат и други звања на факултетски и уни-
верзитетски соработници. 

Член 97 
За факултетски и универзитетски сора-

ботник: може да биде избрано лице што има 
факултетска спрема. 

Со Статутот на Универзитетот и со ста-
тутите на факултетите се одредуваат дру-
гите услови за избор на факултетски и уни-
верзитетски соработници. 

Член 98 
Со Статутот на Универзитетот и со ста-

тутите на факултетите ќе се пропишат од-
редби за работат^ на факултетските и уни-
верзитетските соработници. 

Член 99 
Во случај на потреба можат да се изби-

раат и хонорарни факултетски и универзи-
тетски соработници. 

Хонорарните соработници се избираат под 
условите и на начинот што се пропишани 
за постојаните соработници. 

Член 100 
Изборот на факултетски и универзитет-

ски соработници се врши со конкурс. 
Во изборот на научните соработници на 

факултетите и факултетските установи уче-' 
ствуваат наставниците и научните соработ-
ници, а во изборот на другите факултетски 
соработници и соработници на факултетски-
те установи учествуваат сите членови на 
факултетската управа. 

Одредбите на чл. 82 од овој закон се при-
менуваат и на изборот на факултетски и 
универзитетски соработници. 

Член 101 
На факултетски соработник и соработник 

на факултетска односно универзитетска ус-
танова службата може да му престане и 
пред да измине времето за кое е избран, ако 
се утврди дека е во неможност да ја врши 
својата должност или дека е морално нелен 
добен за вршење на таа должност. 

Одлука по предниот став донесува, за со-
работниците на универзитетските установи, 
Универзитетскиот совет по предлог од уни-
верзитетската управа, а за факултетските 
соработници факултетскиот совет по пред-
лог од факултетската управа. 

Против одлуката од предниот став фа-
култетскиот односно универзитетскиот сора-
ботник може да подаде жалба до Извршниот 
совет во рок од 15 дена од денот кога ја при-
мил одлуката. 

Член 102 
Изборот на факултетски и универзитет-

ски соработници се обновува според звања-
та и тоа: за асистентот^ по 3 години; за 
стручните соработници, лекторите, раково-
дителите на вежби и практични работи и за 
наставниците по вештини ш> 4 години, за 
научните соработници по 5 години. 

Со Статутот на Универзитетот и со ста-
тутите на факултетите ќе се одредат роко-
вите за одредување изборот за другите зва-
ња на факултетските и универзитетските со-
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работници, што ќе бидат .утврдени по вле-
гувањето во сила на овој закон, 

Роковите од предниот став не можат да 
бидат покуси од три, ни подолги од пет го-
дини. 

Со статутот на Универзитетот и со ста-
тутите на факултетите се- ,одредуваат усло-
вите з а избор на , факултетски соработници 
И̂ (Сораб<^ници на увд^ер^ит^етсЈки^е установи, 

Покрај постојаните и хонорарите научни 
и стручни соработници, на факултетските и 
универзитетските установи можат да посто-
јат и надворешни научни и стручни сора-
ботници. 

За надворешен: научен односно стручен 
соработник може да биде избрано лице што 
ги исполнува условите пропишани со чл. 97 
од овој закон. 

Надворешните научни односно' стручни 
соработници соработуваат на извршување 
задачите на установата рдносно катедрата!. 

3. Одговорност на наставниците и на 
факултетските и универзитетските 

соработници 
а) Дисциплинска одговорност 

Член 104 
За повреди на должноста или угледот на 

службата универзитетските наставници, фа-
култетските соработници и соработниците на 
факултетските и универзитетските установи 
одговараат за дисциплински прекршоци спо-
ред одредбите на овој закон. 

Член 105 
За прекршоците од предниот член можат 

да се1 изрекнат следниве дисциплински мер-
ки: 

а) писмена опомена, 
б) писмен укор. 

Член, 106 
Дисциплински мерки можат да се изрек-

у в а а т од надлежниот дисциплински суд. 

Член 107 
Дисциплинска постапка не може да се 

покрене ако од денот кога е извршен прекр-
шокот поминала една година, а дисциплин-
ската мерка не може да се Изрекле ако од 
извршувањето на повредата поминале две 
години. , -

Член 108 
Наставник и факултетски односно уни-

верзитетски соработник спрема кого во тек 
на една година се изречени две дисциплин-
ски мерки од кои едната е писмен укор, не 
може за време од две години од денот кога 
е изречена последната дисциплинска мерка 
да биде избран за член на колективен орган 
на управување на Универзитетот и факул-

тетите и нивните установи, за ректор, про-
ректор, декан, продекан, старешина на од-
дел, раководител на факултетска и универ-
зитетска установа, претседател и член на 
дисциплински суд или нивни заменик и дис-
циплински обвинител или негов заменик. 

б) Дисциплински судови 

Ч^ген 109 
Дисципјлинските судови се образуваат ка-

ко првостепен дисциплински суд и како Ви-
ши дисциплински суд. 

.Вишиот дисциплински суд е второстепен 
дисциплински суд. 

Првостепениот дисциплински суд се со-
стои од претседател и два члена, а Вишиот 
дисциплински суд од претседател и четири 
члена. 

Претседател и членовите на дисциплин-
скиот суд имаат свои заменици. 

Член 110 
Претседателот и членовите на првостепе-

ниот дисциплински суд и нивните заменици 
ги избира Универзитетската управа од ре-
дот на наставниците и факултетските И уни-
верзитетските соработници. 

Претседателот и членовите на Вишиот 
дисциплински суд ги избира Универзитет-
скиот совет од редот на наставниците и фа-
култетските и универзитетските соработни-
ци. 

Изборот се врши на две години. 
Телото што го врши изборот на члено-

вите на судот го врши и нивното разрешу-
вање. 

в) Дисциплински обвинители 

Член 111 
При првостепениот и Вишиот дисциплин-

ски суд постои по еден дисциплински обви-
нител и заменик. 

Дисциплинскиот обвинител при првосте-
пениот дисциплински буд и неговиот заме-
ник ги избира Универзитетската управа, а 
дисциплинскиот обвинител при Вишиот дис-
циплински суд и неговиот заменик ги изби-
ра Универзитетскиот совет. 

Дисциплинските обвинители и нивните 
заменици се избираат од редот на наставни-
ците за време од две години.. 

г) Постапка 

Член 112 
Постапката за и з р е к у в а њ е на дисци-

плински мерки спрема наставниците и фа-
култетските соработници се покренува по 
предлог од деканот, а спрема соработниците 
на универзитетските установи по предлог од 
ректорот. 

Постапката за и з р е к у в а њ е на дисци-
плинска мерка спрема деканот се покренува 
по одлука на факултетската управа, а спре-
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ма ректорот по одлука од Универзитетската 
управа. 

Барање за поднесување предлог за по-
кренување дисциплинска постапка можат да 
стават факултетскиот совет и факултетска-
та управа, односно Универзитетската упра-
ва, Универзитетскиот совет и ректорот. 

Член ИЗ 
Дисциплинскиот суд со пресуда го одби-

ва предлогот за изрекнување на дисциплин-
ска мерка или изрекнува дисциплинска мер-
ка. 

Против пресудата на првостепениот дис-
циплински суд казнетиот и дисциплинскиот 
обвинител можат да подадат жалба до Ви-
шиот дисциплински суд на Универзитетот, 
во рок од 15 дена од денот на примањето на 
пресудата. 

Член 114 
Правосилните пресуди првостепениот ди-

сциплински суд му ги доставува на Универ-
зитетскиот и факултетскиот совет, на Уни-
верзитетекатја и факултетската управа, на 
ректорот и на деканот. 

За извршувањето на пресудата се грижи 
ректорот односно деканот. 

Член 115 
Во однос дисциплинската постапка, до 

колку со овој закон не е поинаку пропиша-
но, сходно' ќе се применуваат одредбите од 
Законот за државните службеници на Народ-
на Република Македонија, 

д) Отстранување од должност 

Член 116 
Универзитетски наставник односно фа-

култетски и универзитетски соработник ќе 
биде отстранет од должност (суспендиран), 
ако против него е почната истрага или е 
ставен во притвор или истражен затвор. 

Наставник односно соработник може да 
биде отстранет од должност кога против него 
е покрената дисциплинска постапка. 

Одлука за отстранување од должност до-
несува за наставниците Универзитетскиот со-
вет по предлог од факултетската управа, а 
за соработниците органот што го потврдува 
нивниот избор. 

Против решението за отстранување од 
должност наставникот односно соработникот 
може да подаде жалба до Извршниот совет 
во рок од осум дена од денот кога го примил 
решението. 

Член 117 
Во однос правото на принадлежностите и 

другите права на универзитетскиот настав-
ник односно факултетскиот и универзит^т-
скиот соработник отстранет од должност 
сходно ќе се применуваат прописите што ва-
жат за државните службеници. 

ѓ) Одговорност за штета 

Член 118 
Во однос на штетата што ќе ја направат 

при вршењето на својата должност универ-
зитетските наставници и факултетските од-
носно универзитетските соработници сходно 
ќе се применуваат прописите што важат за 
државните службеници. 

^П. УПРАВУВАЊЕ СО УНИВЕРЗИТЕТОТ 
И ФАКУЛТЕТИТЕ 

1. Органи на Универзитетот 

Член 119 
Со Универзитетот управуваат: Универзи-

тетски совет, Универзитетска управа и рек-
тор. 

а) Универзитетски совет 

Член 120 
УниверзитетскЈ^от совет го сочинуваат: 
1. членови што ги избира Народното со-

брание од редот на научните, стручните и 
другите општествени работници; 

2. по еден член што го избира факултет-
ската управа на секој факултет од редот на 
членовите на управата; 

3. еден член што го избира Народниот од-
бор на Скопска околија, од редот на народ-
ните одборници; 

4. еден член што го избираат студентите 
од своите редови; 

5. ректорот и проректорот на Универзи-
тетот. . 

Бројот на членовите што ги избира Народ 
ното собрание се одредува со одлуката на 
Собранието за изборот. Предлог за избор на 
овие членови поднесува Извршниот совет, а 
го претресува и на Собранието му поднесува 
извештај Одборот за просвета на Републич-
киот собор. 

Со Статутот на Универзитетот ќе се про-
пише начинот по кој се избира членот на 
Унив ерзитетскиот совет што го избираат сту-
дентите. 

Универзитетскиот совет се избира за вре-
ме од две години. Телото што избира може 
членот што го избрало! да го разреши и пред 
да измине ова време. 

Член 121 
Универзитетскиот совет: 
1. го утврдува Статутот на Универзитетот, 

дава мислење по статутите на факултетите 
и му ги поднесува на Народното собрание на 
потврда; 

2. го потврдува изборот на универзитетски 
наставници, научни соработници и раководи-
тели на универзитетските установи и доне-
сува одлуки за престанакот на нивната служ 
ба односно за разрешувањето раководите-
лите на универзитетските установи; 



ма) 1б5б с л у ж в и а ВЅШМЌ »А и м а бр. 1Ѕ — Стр. 

3. ја утврдува претсметката на приходите 
и расходите на универзитетските органи и 
установи и дава мислење за претсметките 
на факултетите, та истите му ги доставува 
на Извршниот совет; 

4. донесува заклучоци и препораки по пра 
т а њ а од заеднички интерес за управување 
со факултетите и организацијата на наста-
вата и научната работа; 

5. ги потврдува одлуките на факултетски 
те управи односно на. Универзитетската упра 
ва за основање, соединување и укинување на 
факултетски односно универзитетски уста-
нови; 

6. одлучува по заклучокот на Универзи-
тетската управа чие извршување го запрел 
ректорот; 

7. ги избира и разрешува членовите на 
Вишиот дисциплински суд за наставниците и 
дисциплинскиот обвинител и неговиот за-
меник; 

8. донесува прописи за дисциплинската од 
говорност на студентите и ги избира и ги раз-
решува членовите на Вишиот дисциплин-
ски суд за студентите; 

9. претресува општи прашања во врска со 
материјалната положба на студентите; 

10. дава согласност за правилата на сту-
дентските здруженија што дејствуваат во 
рамките на Универзитетот; 

И . врши општ надзор над ползувањето 
на општонародниот имот со кој управуваат 
факултетите и универзитетските установи; 

12. на Народното собрание, на крајот од 
учебната година му поднесува годишен из-
вештај за работата на Универзитетот. 

Универзитетскиот совет врши и други ра-
боти одредени со закон. 

Член 122 
Универзитетскиот совет со непосредно и 

тајно гласање, избира претседател од редот 
на членовите на Советот. 

Претседателот ги свикува и ги раководи 
седниците на Советот. 

Претседателот ги свикува седниците по 
своја иницијатива, по предлог од ректорот, 
од една третина од членовите на Универзи-
тетскиот совет или по барање од еден фа -
култетски совет. 

Претседателот е должен да свика седница 
кош тоа го побара една третина од члено-
вите на Универзитетскиот совет или еден фа 
култетски совет, во рок од 15 дена од приме-
ното барање. 

Член 123 
Универзитетскиот совет работи како це-

лина и правата што му припаѓаат ги врши 
само на седница. 

Универзитетскиот совет полноважно од-
лучува ако на седницата присуствува мно-
зинство од членовите на Советот. 

За избор претседател на Советот, потвр-
дување изборот на универзитетските настав-
ници, научните соработници и раководите-
лите на универзитетските установи и нивно-
то разрешување, како и за утврдување Ста-
тутот на Универзитетот нужно' е присуство 
на најмалку две третини од членовите на 
Советот. 

Одлуки се донесуваат со мнозинство гла-
сови на присутните членови. 

Членот на Универзитетскиот совет што го 
избираат студентите не учествува во гласа-
њето за потврдување изборот и донесување-
то одлука за престанокот на службата на 
универзитетски наставник, научен соработ-
ник и раководител на универзитетската уста-
нова, во изборот и разрешувањето на чле-
новите на Вишиот дисциплински суд за на-
ставници и дисциплинскиот обвинител, како 
ни во гласањето кога се донесуваат заклучок 
ци и препораки за наставните планови. 

Член 124 
Одлуките на Универзитетскиот совет ги 

потпишуваат претседателот на Советот и рек-
торот. 

Член 125 
Универзитетскиот совет може да образува 

постојани и повремени комисии за проучу-
вање прашања од делокругот на Советот. 

Делокругот на работата на овие комисии, 
како и нивниот состав се одредува со актот 
за нивното1 образување. 

Член 126 
Универзитетската управа, факултетските 

совети и факултетските управи можат про-
тив одлуките на Универзитетскиот совет да 
подадат приговор до Извршниот совет ако 
сметаат дека истите не се во согласност со 
Уставот, законите и Статутот. 

Приговорот од предниот став се поднесу-
ва во рок од 15 дена од денот на доставува-
њето односно објавувањето! на одлуката и го 
запира извршувањето на одлуката. 

Член 127 
Извршниот совет е должен да донесе ре-

шение по благовремено поднесениот приговор 
во« рок од два месеца. 

Ако Извршниот совет утврди дека притоа 
ворот е основан одлуката ќе ја поништи или 
укине, а ако истиот е неоснован ќе го отфр-
ли. По приговорот од овој член, Извршниот 
совет донесува образложено решение, кое им 
го доставува на Универзитетскиот совет, 
подносителот и ректорот. 

Член 128 
Поблиски одредби за работата на седни-

ците на Универзитетскиот совет ќе се про-
пишат со Статутот на Универзитетот. 
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б) Универзитетска управа 

Член 129 
Универзитетската управа ја сочинуваат1 

ректорот, проректорот и деканите на сите 
факултети. 

- Член 130 
Универзитетска управа: 
1. ги составува предлогот на Статутот на 

Универзитетот; 
2. избира научни соработници и раково-

дители на универзитетските установи и му 
предлага на Универзитетскиот совет донесу-
вање одлука за престанок службата на исти-
те и назначува стручни соработници во овие 
установи и одлучува за престанокот на нив-
ната служба; 

3. го составува предлогот на претсметка-
та на приходите и расходите на универзитет-
ските органи и установи; 

4. управува со имотот, фондовите и за-
дужбините на Универзитетот и донесува од-
луки за примањето или одбивањето на по-
дароците и завештанијата; 

5. претресува прашања за организацијата 
на наставата, и научната работа од заеднички 
интерес на факултетите; 

6. донесува одлуки за основање, соедину-
вање и укинување на универзитетски уси 
танови; 

7. донесува, по предлог од факултетските 
упрјави [одлука за Специјализација на на-
ставниците и соработниците; 

8. дава согласност на планот за научната 
работа на универзитетските установи; 

9. донесува одлука за доделување титула 
на почесен доктор; 

10. ги избира и ги разрешува членовите 
на првостепениот дисциплински суд за на-
ставниците н дисциплинскиот обвинител и 
неговиот заменик; 

11. упатува мислења и предлози до Уни-
верзитетскиот совет и ги проучува, прашања-
та што ќе му ги упати Универзитетскиот со-
вет; 

12. се грижи за материјалната положба на 
студентите; 

13. го назначува и го разрешува секрета^ 
рот на Универзитетот. 

Универзитетската управа врши и други 
работи одредени со закон. 

Член 131 
За проучување и изготвување поедини 

прашања од својата надлежност Универзи-
тетската управа може да образува постојани 
или повремени комисии. 

Делокругот на работата на овие комисии, 
како и нивниот состав се одредува со актот 
за нивното образување. 

Член 132 
Универзитетската управа работи како це-

лина и правата што и' прапаѓаат ги врши 
само на седница. 

Универзитетската управа полноважно од-
лучува ако на седницата присуствува мно-
зинство од членовите на управата. ; 

За избор на научни соработници и рако* 
водители на универзитетски установи и раз-
решување на раководителите нужно е при-
суство на најмалку две' третини од пленовите 
на Управата. " ' ' * ' " и г -пт ^ 

Одлуки се донесуваат со 
сови на присутните членови. ' ^ 1 Ј - и ; л -

Кога на дневен ред се наоѓа 'прашале 
материјалната состојба, на студентите и дру-
ги прашања од интерес за студентите, на сед-
ницата на Универзитетската управа имаат 
право да присуствуваат и да го изнесуваат 
своето мислење и претставниците на студен-
тите. Овие претставници немаат право' на 
глас. 

Член 133 
Одлуките на Универзитетската управа ги 

потпишува ректорот. 
в) Ректор 

' Член ^.34 
Ректорот го претставува Универзитетот1. 
Ректорот на Универзитетот се грижи, за 

примената на законите и Статутот на Уни-
верзитетот и ги врши сите други работи што 
му се ставени во делокруг со закон и други 
прописи, а особено: 

1. ги подготвува и свикува седниците на 
Универзитетската управа, претседава на ис-
тите и ги потпишува и извршува, нејзените 
одлуки; 

2. ги подготвува седниците на Универзи-
тетекиот совет и ги извршува неговите од-
луки; 

3. ја извршува претсметката на приходите 
и расходите на Универзитетот како наредбом 
дател; 

4. врши промоции за степен доктор на 
науките и почесен доктор; 

5. ги потпишува, со деканот на соодвет-
ниот факултет, докторските дипломи и дип-
ломите за свршен факултет; 

6. издава решенија за службеничките од-
носи на раководителите и соработниците на 
универзитетските установи; 

7. ги назначува службениците на Универ-
зитетот и донесува ,, решенија за нивните 
службенички односи; 

8. на Универзитетското собрание, од име-
то на Универзитетската управа, му поднесу-
ва годишен извештај за работата на Универ-
зитетот. 

Член 135 
Ректорот на Универзитетот има право и 

должност, во рок од осум дена од денот на 
донесувањето, да го запре извршувањето на 
секој заклучок на Универзитетската управа, 
што е спротивен на законот,, Статутот на 



31 мај 1956 Ш ш Ш ћ б & Ш 4*А Ш А Бр. 15 — Стр. && 

Универзитетот и одлуките на Универзитет-
ски«^ совет. 

Ректорот е 'должен спорното прашање да 
го изнесе за решавање пред Универзитетски-
от совет на неговата црва наредна седница. 
- Ректорат за запирањето ги известува прет 
седателог на Универзитетскиот совет и Уни-
верзвдетсЗДг^ УПРЗД^^ / • -

Универзитетската упраад може запрени-
от акт да. го повлече пред да донеле решение 
Универзитетскиот совет. 

Универзитетскиот совет е должен да до-
несе свое решение во рок од еден месец од 
денот на запирањето на заклучокот. 

Член 136 
Ректорот, во случај на спреченост, го за-

менува проректоре^. 
По предлог од ректорот, со одлука на 

Универзитетската управа, на проректорот 
може да му се довери извршување на оддел-
ни работи за чие вршење е овластен ректо-
рот. 

една петина од наставниците на Универзи-
тетот. 

Универзитетеруго собрание го свикува 
Универзитетската управа. 

Универзитетската управа е должна да го 
свика Собранието' кога ќе побара свикување 
факултетската управа на еден факултет или 
една петина од наставниците на Универзи-
тетот. 

Член 141 
Со работата на Собранието раководи прет-

седател кого го избира Собранието на начи-
нот утврден со Статутот на Универзитетот. 

Универзитетското собрание полноважно 
решава само) ако се присутни повеќе од по-
ловината негови членови. 

За избор на ректор и проректор нужно е 
присуство на две третини од членовите на 
Собранието. 

Одлуките на Собранието се донесуваат со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

Своите заклучоци Универзитетското соб-
рание може да ги донесува во вид на прелом 
раки и резолуции. 

Ректорот и проректорот се бираат со не-
посредно и тајно' гласање. 

Член 142 
Поблиски одредби за работата на Собра-

нието ќе се пропишат со Статутот на Уни-
верзитетот. 

3. Органи на факултетот 

Член 143 
Со факултетот управуваат: факултетски 

совет, факултетска управа и декан. 
а) Факултетски савет 

Член 144 
Факултетскиот совет го сочинуваат: 
1. членови што ги избира Народното соб-

рание од редот на научните, стручниве и 
другите општествени работници; 

2. членови што ги избира факултетската 
управа од редот1 на своите членови; 

3. член што го избираат студентите од 
своите редови и 

4. деканот и продеканот на факултетот. 
Бројот на членовите што ги избира На-

родното собрание се утврдува со одлуката 
на Собранието за изборот. Предлогот за из-
бор на овие членови го поднесува Извршниот 
совет, а го претресува и на Собранието му 
поднесува извештај Одборот за просвета на 
Републичкиот собор. 

Бројот на членовите што ги избира фа-
култетската управа и начинот на изборот и 
отповикувањето' на овие членови се одреду-
ва со статутот на факултетот. 

Со Статутот на факултетот се пропишува 
и начинот на изборот член на факултетскиот 
совет што го избираат студентите. 

Член 137 
Ректорот и проректорот се избираат за 

време од две години. 
Изборот го врши Универзитетското собра-

ние од редот на универзитетските {профе-
сори. 

2) Унмверзитетско собрание 
Член 138 ж 

Универзитетското собрание го сочинуваат 
сите постојани и хонорарни наставници и од-
реден број асистенти и соработници на фа-
култетските и универзитетските установи. 

На собранието имаат право' да присуству-
ваат и да учествуваат во расправањето' и 
претставници на студентите. 

Бројот на асистентите и другите факул-
тетски односно универзитетски соработници 
и бројот на претставниците на студентите, 
како и начинот на нивниот избор се утврду-
ва со Статутот на Универзитетот. 

Собранието' е јавно. 
Член 139 

Универзитетското собрание: 
1. избира ректор и проректор на Универ-

зитетот, 
2. го претресува извештајот за работата на 

Универзитетот, 
3. претресува општи прашања од настава-

та и научната работа и други прашања од 
општ интерес за Универзитетот. 

Член 140 
Универзитетското собрание се состанува 

редовно еднаш годишно' во почетокот на учев 
ната година. 

Собранието може, исто така, да се свика 
кога тоа го смета за нужно Универзитетска-
та управа или свикувањето1 го предложи фа-
култетската управа на еден факултет или 
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Член 145 
Факултетскиот совет се избира за време 

од две години. 
Телото што ги избрало' членовите на фа-

култетскиот совет може да разреши секо] 
член што го избрало и пред да измине вре-
мето од претходниот став. 

Член 146 
Факултетскиот совет: 
1. го утврдува предлогот на статутот на 

факултетот'; 
2. распишува конкурс за избор наставни-

ци и факултетски соработници, по предлог 
од факултетската управа или по сопствена 
иницијатива; 

3. го потврдува изборот на факултетските 
соработници како и на раководителите на 
факултетските установи, по предлог од фа-
култетската управа; 

4. дава мислење за изборот на универзи-
тетски наставници и научни соработници по 
оарање од 

Универзитетскиот совет или по 
сопствена иницијатива; 

5. го утврдува предлогот на претсметката 
на приходите и расходите на факултетот и 
неговите установи и врши надзор над извр-
шувањето на истата; 

6. ги претресува одлуките за основање, 
соединување или укинување односно става-
ње на времено располагање на факултетски 
установи и истите му ги доставува на Уни-
верзитетскиот совет; 

7. дава препораки за изработка на настав-
ни програми; 

8. донесува одлуки за воведување настава 
за усовршување и за специјализација, по 
предлог од факултетската управа или по соп-
ствена иницијатива и го утврдува настав-
ниот' план за истата; 

9. на факултетската управа и' дава пре-
пораки за ставање на поедини задачи и проб-
леми во цланот на научната работа на фа-
култетските установи; 

10. одлучува по заклучокот на факултет-
ската управа, чие извршување е запрено со 
решение на деканот; 

11. ги избира и разрешува членовите на 
првостепениот дисциплински суд за студен-
тите и дисциплинскиот обвинител и неговиот 
заменик; 

12. се грижи за условите на живеење и 
работата на студентите; 

13. ја претресува работата на факултетот 
во целина; 

14. на Народното собрание, на крајот од 
учебната година му поднесува годишен из-
вештај за работата на факултетот. 

Факултетскиот совет врши и други работи 
одредени со закон. 

Член 147 
Факултетскиот совет, со непосредно и 

тајно гласање, избира претседател од редот 
на своите членови. 

Претседателот ги свикува и ги раководи 
седниците на советот. 

Претседателот е должен да свика седни-
ца кога тоа го побара една третина од чле-
новите на советот или деканот. 

Член 148 
Факултетскиот совет работи како целина 

и правата што му припаѓаат ги врши само на 
седница. 

Факултетскиот совет полноважни реше-
нија донесува ако на седницата присуствува 
мнозинство од членовите на советот. 

Решенија за потврдување изборот на фа-
култетски соработници и раководители на 
факултетски установи, како и за давање ми-
слења за изборот на универзитетски настав-
ници и научни соработници, факултетскиот 
совет донесува односно дава, ако на седни-
цата присуствуваат најмалку две третини од 
членовите. 

Одлуки се донесуваат со мнозинство гла-
сови на присутните членови. 

Наставник што не е член на факултет-
скиот совет има право да присуствува на сед-
ница на Советот и да изнесува мислење, како 
и да поднесува предлози кога на дневниот 
ред на седницата се наоѓаат прашања од 
неговата струка и други начелни прашања од 
наставната и научната работа што се одне-
суваат непосредно на неговата струка. 

Членот на факултетскиот совет, што го 
избираат студентите, не учествува во гласа-
њето кога се дава мислење за изборот на на-
ставници и научни соработници, како ни во 
гласањето за потврдување изборот на асис-
тенти и други факултетски соработници и 
раководители на факултетски установи, ниту 
во гласањето за утврдување на наставниот 
план. 

Член 149 
Одлуките на факултетскиот совет ги пот-

пишуваат претседателот и деканот. 

Член 150 
Факултетскиот совет може да образува 

постојани и повремени комисии за проучу-
вање прашања од неговиот делокруг. 

Делокругот на овие комисии и нивниот 
состав се одредува со актот за нивното обра-
зување. 

Член 151 
Факултетската управа може против од-

лука на факултетскиот совет, што не е во 
согласност со Уставот, законот или статутот, 
да подаде приговор до Извршниот совет, во 
рок од 15 дена од примањето односно обја-
вувањето на одлуката. 
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Благовремениот приговор го запира извр-
шувањето на одлуката. 

Член 152 
Извршниот совет, ако најде дека приго-

ворот од предниот член е основан одлуката 
ќе ја поништи и укине, а ако најде дека ис-
тиот е неоснован ќе го отфрли. 

Извршниот совет е должен по приговорот 
да донесе образложено решение во рок од 
два месеца од денот на неговото примање. 
Ова решение му се доставува на подносите-
лот, факултетскиот совет и деканот. 

Член 153 
Поблиски одредби за работата на седни-

ците на факултетскиот совет ќе се пропишат 
со статутот на факултетот. 

б) Факултетска управа 

Член 154 
Факултетската управа ја сочинуваат ре-

довните и хонорарите наставници на факул-
тетот и одреден број соработници на факул-
тетот. 

Бројот на факултетските соработници што 
влегуваат во управата и начинот на нивниот 
избор и разрешување се утврдува со статутот 
на факултетот. 

Член 155 
Факултетската управа: 
1. го составува предлогот на статутот на 

факултетот; 
2. избира универзитетски наставници: на-

учни соработници и раководители на факул-
тетски установи и предлага донесување од-
лука за престанокот на нивната служба од-
носно функција; 

3. избира асистенти и други факултетски 
соработници; 

4. избира и разрешува декан и продекан; 
5. одлучува за престанокот на службата 

на факултетските соработници и соработни-
ците на факултетските установи и за разре-
шувањето на раководителите на факултет-
ските установи; 

6. го составува предлогот на претсметката 
на приходите и расходите на факултетот и 
неговите установи; 

7. ги утврдува наставните програми во 
склад со наставните планови; 

8. разгледува прашања во врска со изве-
дувањето на наставата и прашања од интерес 
за наставата и научната работа на факулте-
тот и неговите установи; 

9. донесува одлуки за основање, соеди-
нување, укинување и ставање на времено ра-
сполагање на установи на факултетот; 

10. ги разгледува и ги одобрува планови-
те за научната работа на установите на фа-
култетот; 

11. изработува планови и програми за сту-
дии за усовршување и специјализација; 

12. одлучува во согласност со факултет-
скиот совет за воведување незадолжителни 
предмети; 

13. се грижи за подигање на научен и на-
ставен подмладок и за подготовката и рабо-
тата на студентите; 

14. предлага доделување титула на поче-
сен доктор; 

15. ја спроведува постапката за стекнува-
ње степен доктор на науки и хабилитација; 

16. донесува одлука за повикување на ис-
такнат научник и стручњак за редовен про-
фесор и истата му ја поднесува на потврда 
на Универзитетскиот совет; 

17. повикува стручно научни работници 
од земјата и странство да држат предавања 
на факултетот; 

18. управува со факултетскиот имот, фон-
довите и задужбини^; 

19. го назначува и разрешува секретарот 
на факултетот; 

20. ги претресува работите од интерес за 
работата на факултетот и неговите установи 
и донесува заклучоци и одлуки. 

Факултетската управа врши и други ра-
боти одредени со закон. 

Член 156 
Факултетската управа работи како целина 

и правата што и' припаѓаат ги врши само на 
седница. 

Факултетската управа полноважни одлу-
ки донесува ако на седницата присуствува 
повеќе од половината членови на управата. 

Изборот на декан, универзитетски настав-
ници, научни соработници, раководители на 
факултетски установи, асистенти и други 
факултетски соработници може да се врши 
само ако на седницата присуствуваат нај-
малку две третини од членовите на управата 
кои имаат право да гласаат во изборот. Ова 
мнозинство е нужно и за разрешување и пре-
станок на службата на овие лица. 

При решавањето на престанокот на служ-
бата на наставник поради морална неподоб-
ност право на глас имаат сите членови на 
факултетската управа. 

Претставниците на студентите имаат пра-
во да присуствуваат на седниците на факул-
тетската управа кога се претресуваат праша-
ња во врска со изведувањето на наставата и 
спроведувањето на правилата за студиите. 
Овие претставници можат да изнесуваат свои 
мислења и да даваат предлози, но немаат 
право да учествуваат во одлучувањето. 

Член 157 
На факултетите кои имаат оддели одно-

сно групи, факултетската управа е должна 
да го ислуша мислењето, на собранието! на 
одделот односно групата, пред да пристапи 
кон решавање за избор и престанок на 
службата на наставниците, факултетските со-
работници и шефовите на катедрите за пред-
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метите од одделот односно групата, за избо-
рот и престанокот на службата на раководи-
телите џ соработниците на факултетските 
установи кои работат во областа на одделот 
односно групата, како и пред решавањето 
по сите прашања во врска со организацијата 
и изведувањето на наставата и научната ра-
бота на одделот односно групата. 

Член 158 
Факултетската управа одлуки донесува со 

мнозинство1 гласов^ на присутните членови, 
доколку со овој закон не е инаку пропишано. 

Одлуките на факултетската управа ги 
потпишува деканот. 

Член 159 
Факултетската управа може да образува 

постојани и повремени комисии за проучува-
ње прашања од својот делокруг. 

Делокругот и составот на овие комисии се 
• одредува со актот за нивното образување. 

в) Декан 

Член 160 
Деканот го избира факултетската управа 

од редот на професорите со тајно гласање до 
крајот на месец јуни за идната учебна го-
дина. 

Новоизбраниот декан стапува на долж-
ност во почетокот на учебната година. 

Член 161 
Деканот го претставува факултетот. 
Деканот се грижи за примената на зако-

ните, другите прописи и статутот на факул-
тетот и врши други работи што му се ставени 
во надлежност, а особено: 

1. ги подготвува и свикува седниците на 
факултетската управа и претседава на ис-
тите; 

2. ги потпишува одлуките на факултет-
ската управа и се грижи за нивното извршу-
вање; 

3. ги подготвува седниците на факултет-
скиот совет и ги извршува неговите одлуки; 

4. донесува решенија за именувањето на 
асистентите и другите факултетски соработ-
ници, издава решенија за службеничките од-
носи на наставниците, асистентите и другите 
факултетски соработници и службеници на 
факултетот и ги назначува службениците 
на факултетот; 

5. ја извршува претсметката на приходите 
и расходите на факултетот како наредбода-
вец; 

6. ги потпишува со ректорот дипломите 
за свршен факултет1 и докторските дипломи; 

7. ги потпишува уверенијата за свршено 
усовршување и потврдите за специјализа-
ција. 

Член 162 
Деканот има право и должност, најдоцна 

во рок од осум дена, од денот на донесување-

то, да го запре извршувањето на заклучо-
ците на факултетската управа кои се спро-
тивни на законот, статутот или одлуките на 
факултетскиот совет. Деканот е должен 
оваа своја одлука без одлагање да му ја до-
стави на претседателот на факултетскиот со-
вет и спорното прашање да го изнесе пред 
факултетскиот совет за донесување конечна 
одлука. 

Факултетскиот совет е должен, во рок од 
еден месец од запирањето, да донесе и да до-
стави своја одлука. — 

Факултетската управа може запрениот 
заклучок да го повлече пред да донесе ре-
шение факултетскиот совет. 

Член 163 
Деканот од претходната година, по пра-

вило е продекан во* наредната година. 
Доколку деканот од претходната година 

не стане продекан, при изборот на нов декан 
едновремено' се избира и продекан. Проде-
канот се избира од редот на универзитетски-
те наставници. 

Член 164 
Продеканот го заменува деканот кога е 

овој отсутен или спречен. 
Деканот може, во согласност со факул-

тетската управа, да пренесе на продеканот 
вршење на поедини работи за кои е Овла-
стен. 

4) Факултетско собрание 

Член 165 
Факултетското собрание го сочинуваат 

постојаните и хонорарните наставници, фа-
култетските соработници и студентите на 
соодветниот факултет. 

Факултетското собрание го свикува фат-
култетската управа на крајот од учебната 
година. 

Собранието е јавно. 
На собранието, факултетската управа 

поднесува извештај за состојбата на факул-
тетот и за работата на наставно-научниот ко-
лектив и студентите на факултетот. 

Собранието може да донесува заклучоци 
во вид на препораки и резолуции. 

Со статутот на факултетот ќе се одреди 
начинот на работата на факултетското со-
брание, 

УШ. АДМИНИСТРАЦИЈА НА УНИВЕРЗИ-
ТЕТОТ, ФАКУЛТЕТИТЕ* И УСТАНОВИТЕ 

Член 166 
Административните, техничките и дру-

гите слични работи на Универзитетот ги вр-
ши Секретаријатот на Универзитетот. 

Секретаријатот има. потребен број струи* 
ни референти п дру™ е^ЈгужбенодИ! 
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Член 167 
Со работите на Секретаријатот раководи 

секретарот, под 'надзор и според упатствата 
на ректорот. 

За секретар на Универзитетот може да 
биде назначено само лице што има факул-
тетска спрема. Назначувањето на секретар 
се врши на "Обнова конкурс; 
,<-'.„ . 4 - Член 168 .. ,. , . 

>№фт(Н№ о д о в д е за уредувањето' на Се-
кретаријатот на Универзитетот!, за неговата 
работа и за службениците ќе се пропишат со 
Статутот на Универзитетот. 

Член 169 
Административните, техничките и други-

те слични работи на факултетот ги врши се-
кретаријатот на факултетот, со кој раководи 
секретарот под надзор и според упатствата 
на деканот. 

За вршење на своите работи секретари-
јатот има потребен,број службеници. 

За .секретар на факултет може да биде 
назначено само лице што има факултетска 
спрема. Назначувањето на секретар се врши 
на основа конкурс. 

Член 170 
Поблиски одредби за уредувањето на се-

кретаријатот- на факултетот, неговата работа 
и службениците се пропишуваат со статутот1 

на факултетот. 
Член 171 

Административните, техничките и дру-
гите слични работи на универзитетските1 и 
факултетските установи ги вршат админи-
стративни , технички и други службеници на 
установата. 

Член 172 
Административните, техничките и до-

машните службеници на Универзитетот, фа-
култетите и нивните установи имаат статус 
на државни службеници и на истите се при-
менуваат прописите што важат за службе-
ниците на државните органи и установи. 

IX. ПРЕОДНИ-И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 173 
Надлежните органи на Универзитетот од-

носно на факултетите организацијата на се-
гашните универзитетски и факултетски ус-
танови ќе ја сообразат со одредбите на овој 
закон во- рок од шест месеци по неговото вле-
гување во- сила, 

Член 174 
Се овластува Извршниот совет да го од-

реди денот во кој ќе се изврши разделува-
њето на сегашниот Правно-економски фа-
култет на Правен и Економски факултет, 
како и денот во кој ќе почнат со работа но-
вообразуваните факултети. 

Член 175 
Изборот на вонредни професори и доцен-

ти, од чиј последен избор1 поминале или во 
меѓувремето ќе поминат пет години, ќе се 
изврши според прописите на овој закон до 
15 јули 1957 година. 

Во рокот од претходниот став ќе се из-
врши повторен избор на сите асистенти, лек-
тори и другите факултетски соработници на 
универзитетските установи без оглед на вре-
мето на нивниот поранешен избор. 

Член 176 
На поедини факултети, може, по потреба, 

до 15 јули 1958 година да се задржи звањето 
предавач. 

На предаваните што ќе се затекнат во ова 
звање ца денот на влегувањето во сила на 
овој закон, функцијата ќе им престане на 
15 јули 1958 година. 

Член 177 
Лицата затечени во звањето универзи-

тетски наставник, кој во моментот на по-
вторниот избор не ги исполнуваат условите 
предвидени со овој закон за тие звања, ќе 
останат на факултетите со тоа што се долж-
ни накнадно, а на ј доцна во рок од; три го ди-
ни од преизборот, да ги исполнат условите 
што им недостигаат. 

Член 178 
За лицата кои во денот на влегувањето 

во сила на овој закон се затечени во звањето 
професор на универзитет, се смета дека го 
исполнуваат условот п г т со овој закон се 
бара во однос на докторатот односно хабили-
тациониот труд. 

Одредбата од претходниот став не важи 
во случај на повторен избор на вонредниот 
професор или неговото кандидирање за ре-
довен професор. 

Член 179 
При основање на нов факултет, Универ- ^ 

зитетската, управа ќе одреда: најмалку тројца 
професори, најблиски по струката, кои ќе 
бидат членови на факултетската управа, до-
дека новиот факултет се здобие со најмалку 
тројца професори. 

Член 180 
Студентот кој во^д5Егда'на влегувањето во 

сила на овој закон ги има запишано и заве-
рено сите семестри од редовната настава ги 
губи повластиците што ги има како студент 
ако! не дипломира во рок од две години по 
влегувањето' во сила на овој закон. 

Својството' на студент го губи студентот 
кој во денот на влегувањето во сила на овој 
закон има запишано и заверено два семе-
стра, ако во- рок од две години, по влегува-
њето во сила на овој закон, не ги положи 
испитите предвидени со наставниот плац на 
факултетот за првата година од студиите.. 
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Во однос на студентите од претходните 
ставови, во се друго важат одредбите од ста-
вовите 4 и 5 од член 64 и ставовите 2 и 3 од 
член бб на овој закон. 

Член 181 
Се овластува Извршниот совет да може, 

како услов за запишување на одреден фа-
култет, да воведе посебен испит. 

Член 182 
Статутот на Универзитетот и статути-

те на факултетите ќе се донесат најдоцна во 
рок од шест месеци по влегувањето во сила 
на овој закон. 

Член 183 
Овој закон влегува во сила петнаесеттиот 

ден по неговото објавување во „Службен 
весник на Народна Република Македонија". 

НО. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА 

На основа чл. 71 т. 11 од Уставниот закон 
за основите на општественото и политичко-
то! устројство и органите на власта на Народ-
на Република Македонија, се прогласува За-
конот за Институтот за национална истори-
ја, што го усвои Народното собрание на На-
родна Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 23 и 24 
мај 1956 година. 

У бр. 9 
29 мај 1956 година 

Скопје 

Претседател Претседател 
на Народното собрание, на Извршниот совет, 
Лазар Колишевски, е. р. Љупчо Арсов, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА НАЦИОНАЛНА 

ИСТОРИЈА 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Институтот за национална историја (во 

натамошниот текст Институт) е самоуправна 
научна и истражувачка установа, која има 
за задача да ја проучува националната исто-
рија на македонскиот народ, малцинствата и 
етничките групи што живеат во Македонија 
(во натамошниот текст: национална истори-
ја). 

Седиштето на Институтот е во Скопје. 

Член 2 
За остварување на својата задача Инсти-

тутот. 

1) изнаоѓа, прибира, чува и објавува ма-
теријал, документи и други споменици што 
се однесуваат на националната историја; 

2) ги испитува и проучува материјалите 
и документите од претходната точка и обја-
вува трудови од областа на националната 
историја; 

3) ги следи научните достигнувања од 
областа на националната историја во земја-
та и странство; 

4) се грижи за создавање и издигнување 
на кадрови за проучување на националната 
историја; 

5) соработува со слични установи и орга-
низации во земјата и странство', како и со 
меѓународни организации што се занимаат 
со прашања од областа на националната ис-
торија. 

Член 3 
Институтот има својство на правно лице. 

Член 4 
Со Институтот се управува на основа на-

челата на општественото управување. 

Член 5 
Институтот има Статут со кој се пропи-

шува организацијата и работењето на Ин-
ститутот. 

Статутот го донесува Советот на Инсти-
тутот, а го потврдува Извршниот совет. 

Член 6 
Институтот има одделна претсметка на 

приходите и расходите. 
Наредбодател за извршување претсмет-

ката на приходите и расходите е директорот 
на Институтот. 

П. УПРАВУВАЊЕ СО ИНСТИТУТОТ 

Член 7 
Органи на управување на Институтот се: 
1) Совет на Институтот 
2) Управен одбор на Институтот 
3) Директор на Институтот. 

1) Совет на Институтот 

Член 8 
Советот на Институтот (во натамошниот 

текст — Совет) го сочинуваат 9—15 члена 
што1 ги именува Извршниот совет1. 

Најмногу една третина од членовите на 
Советот се именуваат од редот на членовите 
и службениците на Институтот, а другите 
членови се именуваат од редот на опште-
ствените работници. Членовите од редот на 
членовите на Институтот и службениците 
на Институтот ги предлага Собранието на 
Институтот. 

Директорот на Институтот е член на Со-
ветот ш> своето службено место, 
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Член 9 
Бројот1 на членовите на Советот го одре-

дува Извршниот совет при нивното имену-
вање. 

Членовите на Советот »се именуваат на 
две години. 

Член 10 
Извршниот совет1 може да го разреши се-

кој член на Советот пред да помине времето 
за кое е именуван и место него да именува 
друг. 

Извршниот совет може да го распушти 
Советот и да именува нов Совет, ако Сове-
тот очевидно ги запоставува своите должно-
сти или ако неговата работа е противна на 
законите. 

Член 11 
Работите од својот1 делокруг Советот ги 

врши само на »седница. 
За полноважна работа на седницата нуж-

но е присуство на мнозинство од членовите 
на Советот. Советот донесува заклучоци со 
мнозинство гласови на присатните членови. 

За седниците на Советот се води запис-
ник. 

Член 12 
Советот на првата седница избира од ре-

дот на своите членови претседател. 
Претседателот ги приготвува, свикува и 

ги раководи седниците на Советот. 
Претседателот ги свикува седниците по 

потреба, а должен: е да свика седница по ба-
рање од една третина членови на Советот, 
од Управниот одбор, или од директорот на 
Институтот. 

Член 13 
Советот ги врши овие работи: 
1) го потврдува планот за научната ра-

бота на Институтот; 
2) го потврдува планот за издавачката 

дејност на Институтот; 
3) го утврдува предлогот на претсметка-

та на приходите и расходите на Институтот; 
4) дава препораки и општи смерници за 

работата на управниот одбор' и директорот 
на Институтот; 

5) го потврдува изборот на службеници-
те и соработниците на установата, кога е 
предвидена потврда; 

6) донесува решение за систематизација 
на работните места во Институтот во соглас-
ност СО' Извршниот совет; 

7) се грижи за соработката на Институ-
тот со соодветните установи и организации; 

8) дава мислење по предлозите за избор 
редовни и дописни членови и за престанок 
на членството на истите по своја иницијати-
ва или по барање на Собранието; 

'9) ги разгледува претставките и предло-
зите од значење за работата на Институтот 
што ги упатуваат граѓаните или персоналот 

на Институтот, како и забелешките и попла-
ките од персоналот на Институтот за рабо-
тата на директорот; 

10) врши други работи што ќе му се ста-
ват во делокруг со Статутот и прописи на 
надлежните органи. 

Член 14 
Надзор над законитоста на работата на 

Советот врши Извршниот совет. 
Во вршењето правото на надзор Изврш-

ниот совет е овластен да поништи или укине 
секој акт на Советот што е во спротивност 
со законите и другите прописи. 

2) Управен одбор на Институтот 
Член 15 

Управниот одбор го1 сочинуваат членови 
по службено место, членови што ги Делегира 
Собранието од редот на своите членови и 
членови што ги избираат лицата запослени 
во Институтот. 

Членови на Управниот одбор по службе-
но место се директорот на Институтот и ра-
ководителите на неговите самостојни орга-
низациони единици. 

Управниот одбор се избира за време од 
две години. 

Бројот на членовите на Управниот одбор 
се одредува со Статутот на Институтот. 

Член 16 
Собранието на Институтот може да раз-

реши секој член на Управниот1 одбор кого 
што го делегира пред да измине времето за 
кое е делегиран и место него да изоере друг. 
Оваа одредба сходно важи и за членовите на 
Управниот одбор што ги избираат лицата за-
послени во Институтот. 

. Член 17 
Постапката за делегирање и избирање 

односно постапката за отповикување на чле-
новите на Управниот одбор се пропишуваат 
со Статутот на Институтот. 

Член 18 
Со работата на Управниот одбор раководи 

директорот на Институтот. 

Член 19 
Управниот одбор работи како целина и 

правата што му припаѓаат ги врши само на 
седница. 

Седниците на Управниот одбор ги свику-
ва директорот на Институтот по своја ини-
цијатива или по предлог од најмалку една 
третина членови на Управниот одбор. 

Член 20 
Управниот одбор особено ги врши овие 

работи: I I 
1) го изработува предлогот на Статутот 

на Институтот; 
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2) го составува предлогот на претсмет-
ката на приходите и расходите на Институ-
тот; 

3) го донесува планот за научната рабо-
та на Институтот; 

4) го донесува планот за издавачката 
дејност на Институтот1; 

5) на Собранието му поднесува предлози 
за изборот на членови на Институтот и за 
престанок на членството на истите; 

6) распишува конкурс за избор научни 
и стручни соработници и службеници на Ин-
ститутот и го врши изборот наг истите; 

7) решава по приговорите и жалбите на 
службениците и работниците против реше-
нијата на директорот1 на установата по пра-
шањата од нивните службенички; односи, ка-
ко и за* внатрешниот распоред на работни 
места; 

8) се грижи за извршување одлуките и 
заклучоците на Советот на Институтот; 

9) му поднесува на Советот годишен из-
вештај за својата работа; 

10) изработува предлог за систематизаци-
ја на работните места, во Институтот; 

11) врши и други работи што му се ста-
вени во делокруг со прописи: од надлежните 
органи и со Статутот на Институтот. 

Член 21 
Во однос надзорот над законитоста на ра-

ботата на Управниот одбор се применуваат 
одредбите од член 14 на овој закон. 

3) Директор на Институтот 

Член 22 
Директорот на Институтот раководи со 

работата на Институтот. 
Директорот го назначува и го разрешува 

Извршниот1 совет. 
Член 23 

Директорот во раководењето со работа-
та на Институтот особено ги врши овие ра-
боти: 

1) го претставува Институтот; 
2) ги спроведува заклучоците и реше-

нијата на Советот1 и Управниот одбор; 
3) се грижи за исполнување плановите 

на Институтот; 
4) ги назначува и им ја откажува служ-

бата на службениците на Институтот, што 
не ги назначува односно на копане им ја от-
кажува службата Советот; 

5) врши права на дисциплински старе-
шина во однос на сите службеници на Ин-
ститутот; 

6) врши други работи; одредени со про-
писите на надлежните органи и Статутот на 
Институтот, како и работи што ќе му ги оп-
редели Советот. 

Член 24 
Директорот на Институтот' има, право и 

^должност да го запре извршувањето на се-

кој акт на Советот и: Управниот1 одбор што 
е во противност со законите и другите про-
писи. 

Запрениот1 акт директорот му го доставу-
ва на Извршниот совет, кој донесува конеч-
но решение во срок од еден месец. 

Решението на Извршниот совет е задол-
жително! за Советот1, Управниот одбор и ди-
ректорот. 

III. РЕДОВНИ И ДОПИСНИ ЧЛЕНОВИ 

Член 25 
Институтот има редовни и дописни чле-

нови. 
Членовите на Институтот можат да би-

дат научни, стручни и општествени работ-
ници што се занимаваат со прашања, од об-
ласта на националната историја. 

За редовен член на Институтот може да 
биде избрано лице што дало значаен придо-
нес во изучувањето на националната исто-
рија. 

Редовните и дописните членови на Ин-
ститутот ги избира Собранието на Институ-
тот, по предлог од Управниот одбор на Ин-
ститутот по правило на својата редовна сед-
ница. 

Член 26 
Основи за престанок на членство во Ин-

ститутот се: 
1) откажување од членство; 
2) осуда на казна ограничување на гра-

ѓанските права; 
3) дејност противна на целите и задачи-

те на Институтот. 
Освен во случаите предвидени во пред-

ниот став, членството на дописен член пре-
станува и во случај 'кога членот престанал 
да се занима со работење на проблемите од 
националната историја. 

Член 27 * 
Решение за престанок на членство во Ин-

ститутот донесува Собранието по предлог од 
Управниот одбор на Институтот. 

Поблиски одредби за постапката на из-
борот и престанокот на членството ќе се про-
пишат со Статутот на Институтот. 

IV. СОБРАНИЕ НА ИНСТИТУТОТ 

Член 28 
Собранието на Институтот го сочинуваат 

редовните и дописните членови на Инсти-
тутот. 

На седниците на Собранието можат да 
учествуваат и соработниците на Институтот, 
без право на одлучување. 

Член 29 
Работите што му се ставени во делокруг, 

Собранието ги врши само на седница. 
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Седниците на Собранието ги свикува Со-
ветот. 

Член 30 
Седниците на Собранието се јавни. 
Седниците на Собранието се редовни и ' 

вонредни. 
Редовна седница се одржува еднаш го-

дишно, а вонредни седници се одржуваат по 
потреба, 

Член 31 
Седниците на Собранието ги раководи ра-

ботно претседателство, што се избира за се-
која седница. 

Член 32 
Собранието ги врши овие работи: 
1) ја претресува општата состојба, дејно-

ста и резултатите од дејноста на Институ-
тот; 

2) го претресува годишниот извештај на 
Советот за работата на Институтот; 

3) врши избор на редовни и дописни чле-
нови на Институтот; 

4) одлучува за престанокот на членство-
то на редовни и дописни членови; 

5) предлага членови за Советот на Инсти-
тутот; 

6) делегира членови за Управниот одбор 
на Институтот; 

7) ги избира членовите на редакцискиот 
одбор на списанието на Институтот, како и 
членовите на редакционата комисија; 

8) врши и други работи според одредби-
те на Статутот и прописите на надлежните 
органи. 

V. СОРАБОТНИЦИ И СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 33 
Институтот има научни и стручни сора-

ботници. 
Научните и стручните соработници ги из-

бира Управниот одбор на Институтот на ос-
нова конкурс според прописите за избор на 
научни и стручни соработници. 

Научните и стручните соработници имаат 
статус на службеници на Институтот. 

Член 34 
За извршување на стручни, администра-

тивни и технички работи, Институтот има 
службеници. 

Службениците ги назначува и разрешу-
ва директорот на Институтот, освен ако со 
овој закон и други прописи не е поинаку од-
редено. 

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за оснивање 

научен институт за национална историја на 
македонскиот народ („Службен весник на 
НРМ" бр. 21/48), а Институтот основан со 
таа Уредба ќе ја сообрази својата организа-
ција и работа со одредбите на овој закон во 
срок од три месеци по неговото влегување 
во сила, 

Член 36 
Првите редовни и дописни членови на 

Институтот ќе ги избере Иницијативниот 
одбор за избор членови на Институтот за 
национална историја што ќе го образува Из-
вршниот совет. 

Изборот од претходниот член Иниција-
тивниот одбор ќе го изврши согласно одред-
бите на овој закон. 

Член 37 
Бројот на членовите на првиот управен 

одбор ќе го одреди Собранието 'на Институ-
тот. 

Член 38 
Овој закон влегува во сила од денот на 

неговото објавување во „Службен весник на 
Народна Република Македонија". 

111. 
На основа чл. 160 во врска со чл. 85 став 

1 од Законот за правата и должностите, из-
борот и отповикувањето на народните прате-
ници на Народното собрание на Народна Ре-
публика Македонија, Републичката изборна 
комисија 

О Б Ј А В У В А 

дека за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот1 на производителите на 
Народното собрание на Народна Република 
Македонија, во групата на индустријата, тр-
говијата и занаетчиството, а во изборната 
околија Тетовска П што ќе се одржат на 
17 јуни, 1956 година е потврдена кандидату-
рата на кандидатот ГавровекИ Гоцев Томо, 
од Тетово. 

Број 42 
31 мај 1956 година 

Скопје 

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

Зам. секретар, Претседател, 
Томо Лазаров, е. р. Асен Групче, е. р. 
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СООПШТЕНИЕ 
Согласно член 5 и 52 од Уредбата за книговод ство на стопанските организации („Служ-

бен лист на ФНРЈ" бр. 27/55) и точка 79 од Упатството за примена на Уредбата за за-
вршните сметки на стопанските организции за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
7/56), се известуваат стопанските организации што се должни да го објават годишниот би-
ланс (според билансната шема по образецот 1—в) во „Службен весник на НРМ", се молат 
да се придржуваат во следното: 

1. износите во билансната шема на обр. 1—в да се искажуваат во илјади динари (тон. 
79 од Упатството); 

2. билансната шема да се потпише од лицата како што е предвидено по образецот 
1—в, и името и презимето на потпиша ните да биде читливо испишано; 

3. покрај образецот 1—в да се доставува и кус извод од извештајот за работата на 
стопанската организација во 1955 година (како што е предвидено во Уредбата). Извешта-
јот да не биде подолг од една страница куцана на машина за пишување; и 

4. во писмото да се наведува улицата и бро јот каде што се наоѓа седиштето на 
претпријатието. 

На стопанските организации што не ќе се придржуваат до ова, билансите ке им 
бидат враќани. 

„Службен весник на НРМ" — Скопје« 
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