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105. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Се прогласува Законот за измени и допол-
нувања на Законот за основното училиште, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 23 март 1965 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 23 март 
1965 година. 

У бр. 62 
24 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с.р. 

Согласно одредбата на член 32 од Уставниот 
закон за спроведување Уставот на СР Македони-
ја, Законот за основното училиште („Службен вес-
ник на НРМ бр. 35/59) се усогласува со Уставот и во 
него се вршат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОСНОВНОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 

Член 1 се менува и гласи: 
Основното училиште е самостојна и самоуправ-

на работна организација чија дејност е од посебен 
општествен интерес. 

Основното училиште е установа за општо ос-
новно образование и воспитување. 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1а кој гласи: 
Со основното училиште управуваат членовите 

на неговата работна заедница непосредно. Во слу-
чаите определени со закон и статутот на учили-
штето, членовите на работната заедница управува-
њето со определени работи им го доверуваат на сво-
ите органи на управување, што сами ги избираат 
и отповикуваат. 

Во управувањето со определени работи во ос-
новното училиште учествуваат, согласно овој за-

кон, и заинтересираните граѓани како и претстав-
ници на заинтересираните организации и опште-
ствено-политичката заедница (во натамошниот 
текст: претставници на општествената заедница). 

Член 3 
Во член 6 став 1 се менува и гласи: 
Во остварувањето на своите воспитно-образов-

ни задачи основното училиште соработува со се-
мејството, работните, општествено-политичките и 
други организации како и со стручните здруженија. 

Член 4 
Во член 7, став 2 зборот „правилата" се заме-

нува со зборот „статутот". 

Член 5 
Член 12 се менува и гласи: 
Основното училиште се финансира од опште-

ствени средства. 
Општината обезбедува материјални и други 

услови за основање и работа на основните училиш-
та и за унапредување на нивната дејност. 

Средствата за работа на основното училиште се 
обезбедуваат врз основа на програмата за работа 
во согласност со задачите на училиштето и опште-
ствените потреби и во договор со органите на упра-
вување на училиштето. 

Средствата за работа на основните училишта се 
обезбедуваат и од работни и други организации и 
нивни здруженија. 

Член 6 
По член 12 се додава нов член 12а кој гласи: 
За да се обезбедат што подобри услови за вос-

питување и образование на учениците во основното 
училиште, општинските собранија училиштата и 
други работни организации можат да обезбедуваат 
посебни средства за набавка на учебници и друг 
нужен прибор за учениците. 

За да им се помогне на учениците во посетува-
њето на основното училиште општинските собра-
нија како и работните и други организации, можат 
да основаат училишни кујни, ученички домови и 
слични установи, да се грижат за превозот на учеб-
ниците од пооддалечените места и да обезбедуваат 
соодветни средства за тие намени. 

Член 7 
Член 13 се менува и гласи: 
Наставата во основното училиште се изведува 

на македонски јазик. 
Во местата во кои има доволен број училишни 

обврзници припадници на другите народи на Ју-
гославија, наставата во основното училиште или 
одделна негова паралелка се изведува на српско-
хрватски односно словенечки јазик. 
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Член 8 
Во член 14 став 1 зборовите „национални мал-

цинства" се заменуваат со зборовите „народности — 
национални малцинства", зборот „малцинствата" 
^е заменува со зборовите „тие народности", а збо-
ровите „националниот јазик на малцинството" со 
зборовите „јазикот на народноста". 

Во член 14 став 2 зборовите „национални мал-
цинства" се заменуваат со зборовите „народности — 
национални малцинства". 

Во член 14, став 3 зборовите „јазикот на наци-
оналните малцинства" се заменуваат со зборовите 
„јазиците на народностите — национални малцин-
ства". 

Член 9 
Но член 14 се додава нов член 14а кој гласи: 
За да им се овозможи на учениците успешно 

совладување на одделен странски јазик, наставата 
во одделни основни училишта може, по желба на 
родителите, постапно да се изведува и на тој јазик, 
ако за тоа постојат услови. 

Член 10 
Во член 17, став 2 зборот „Народна" се заменува 

со зборот „Социјалистичка", а зборовите „околија-
та и" се бришат. 

Член 11 
Член 19 се менува и гласи: 
Основното училиште има свој финансиски план 

со кој го распоредува својот вкупен приход. 
Член 12 

Член 20 се менува и гласи: 
Основното училиште има свој статут. 
Со статутот на основното училиште се утврдува 

внатрешната организација, делокругот и одговор-
носта на органите на управувањето, работните еди-
ници и нивната положба како и правата и долж-
ностите на работните луѓе во формирањето и рас-
поделбата на приходите и личните доходи во упра-
вувањето со тие единици, прашањата за кои непо-
средно одлучуваат членовите на работната заедни-
ца на училиштето, начинот и формите на тоа одлу-
чување, работните и други внатрешни односи, на-
чинот на работењето како и други прашања од зна-
чење за самоуправувањето во училиштето и него-
вото делување. 

Статутот на основното училиште го потврдува 
општинското собрание. 

Член 13 
Во член 21 зборот „правилата" се заменува со 

зборот „статутот". 
Член 14 

По член 22 се додава нов член 22а кој гласи: 
За претресување на прашања од заеднички ин-

терес и за развивање на заемна соработка и меѓу-
себна помош основните училишта можат да се 
здружуваат во заедница. 

Статутот на републичката заедница на основ-
ните училишта, пред конечното донесување, му се 
поднесува на разгледување на Собранието на СР 
Македонија. 

Член 15 
Во член 24 ставот 2 и во член 26 ставот 2 се за-

менуваат со зборот „статутот". 

Член 16 
Во член 27 зборовите „годишен план" се заме-

нуваат со зборовите „годишна програма", а зборо-
вите „годишниот план" се заменуваат со зборовите 
„годишната програма". 

Член 17 
Во член 28 зборовите „училишниот одбор" се 

заменуваат со зборовите „советот на училиштето", 
а зборовите „наставнички совет", со зборовите „на-
ставнички колегиум". 

Член 18 
Член 29 се менува и гласи: 
Учебната година ве основното училиште почну-

ва на 1 септември и завршува на 31 август следната 
година. 

Учебната година опфаќа учебна работна годи-
на, ЗИМСКИ И летен училишен распуст. 

Учебната работна година почнува на 1 сеп-
тември и завршува на 30 јуни. Зимскиот распуст, 
по правило, трае од 16 до 31 јануари, а летниот од 
1 јули до 31 август. 

Учебната работна година се дели на прво и вто-
ро полугодие. 

Наставата во првото полугодие почнува на 1 
септември и завршува на 15 јануари следната го-
дина. 

Наставата во второто полугодие почнува на 1 
февруари и завршува: 

а) за учениците од VIII одделение — на 31 мај, 
б) за учениците од I—VII одделение на 10 јуни. 
Траењето на учебната работна година и поче-

токот и завршувањето на наставата во периодич-
ните основни училишта (член 92) се определуваат 
со актот за нивното основање. 

Ако деновите одредени за почетокот на наста-
вата по претходните ставови паднат во- недела, на-
ставата почнува првиот иден ден. 

Член 19 
По член 29 се додаваат нови членови 29а и 296 

кои гласат: 
Член 19а 

Основното училиште е должно во текот на учеб-
ната работна година, во првото и второто полуго-
дие, вкупно да оствари најмалку 210 работни де-
нови, како и да го оствари вкупниот полугодишен 
односно годишен број на часови на наставата, пре-
сметан според наставниот план по секое наставно 
воспитно подрачје, односно предмет предвиден со 
тој план. 

Минималниот број на наставните работни де-
нови и часови во периодичните основни училишта 
се определува со актот за нивното основање, во 
склад со одредбите на член 92 од овој закон. 

Како наставни работни денови, во смисла на 
претходните ставови, се сметаат деновите во кои се 
изведува наставата или се вршат набљудувања и 
посети на одделни работни и други организации и 
места со' наставна цел. 

Основното училиште односно негова паралелка 
што до завршувањето на наставата според одред-
бите на претходниот член од која и да било причи-
на не го оствари пропишаниот број наставни работ-
ни денови односно часови, е должно да ја продолжи 
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наставата за потребниот број денови односно часови 
додека не го постигне тој број. Продолжувањето 
на наставата може, по правило, да биде в^ првото 
полугодие најмногу до 25 јануари, а ве второто по-
лугодие до 30 јуни. 

Член 196 
Општинското собрание може, со оглед на кли-

матските прилики на своето подрачје, да определи 
и друго време за почнување и завршување на на-
ставата во првото и второто полугодие, односно за^ 
траењето на зимскиот и летниот распуст, но под 
услов во текот на учебната работна година да се 
оствари пропишаниот вкупен број на наставни ра-
ботни денови и часови. 

Член 20 
Член 30 се менува и гласи; 
Во осдбено оправдани случаи (епидемија, еле-

ментарни непогоди и сл.) може да се прекине на-
ставата во текот на учебната година. Прекинување-
то на наставата поради епидемија се врши по' пред-
лог од надлежниот орган за здравство. 

За прекинот од претходниот став одлучува сове-
тот на училиштето, кој е должен за тоа веднаш да 
го извести општинското собрание. 

Член 21 
Во член 31 став 2 зборовите „годишниот план" 

се заменуваат со зборовите „годишната програма", 
наместо запирката по зборот „училиштето" се ста-
ва точка, а зборовите по- неа се бришат. 

Член 22 
Член 33 став 2 се менува и гласи: 
Наставата во основното училиште се изведува 

според наставен план и програма. Основите на на-
ставниот план и програмата ги донесува Просветно-
културниот собор на Собранието на СР Македонија, 
а ги разработува и се грижи за нивното извршува-
ње Републичкиот завод за унапредување на школ--
ството, во склад со начелата на единствената наста-
ва во основното училиште. 

При разработувањето на наставниот план и 
програма за основното училиште Републичкиот за-
вод за унапредување на школството е должен да 
прибави мислење од органите на управување со 
училиштата и другите установи за воспитување и 
образование, наставниците и нивните здруженија, 
општествено-политичките организации, како и ор-
ганите на општествено-политичките заедници. 

Член 23 
Член 34 се менува и гласи: 
Советот на основното училиште го утврдува на-

ставниот план и програмата на основното училиште 
според потребите на подрачјето и условите на учи-
лиштето, во склад со наставниот план и програмата 
утврдени според одредбите на претходниот член, 
по претходно прибавено мислење од работните и 
други организации и во согласност со надлежниот 
орган на просветно-педагошката служба. 

Член 24 
Во член 35 став 1 и 2 зборовите „националните 

малцинства" се заменуваат со зборовите „народно-
стите — национални малцинства". 

Член 25 
Член 37 став 2 и 3 се менува и гласи: 
Наставата во основното училиште е одделенска 

и предметна. 
Наставата од I—IV одделение на основното учи-

лиште, по правило, е одделенска. 

Член 26 
Во член 38 зборовите „Советот за просвета нч 

НР Македонија" се заменуваат со зборовите „Ре-
публичкиот секретаријат за просвета, по предлог 
на посебни стручни комисии што ги именува тој". 

Член 27 
Во член 39 став 2 зборот „правилата" се заме-

нува со зборот „статутот". 

Член 28 
Во член 42 став 3 зборовите „училишниот од-

бор" се заменува со зборовите „советот на училиш-
тето", а зборовите „Наставничкиот совет" се заме-
нуваат со зборовите „Наставничкиот колегиум". 

Член 29 
Во член 43 став 2 зборот „правилата" се заме-

нува со зборот „статутот". 

Член 30 
Член 48 се менува и гласи: 
Пред уписот во основното училиште, како и во 

текот на учебната година, задолжително се врши 
систематски лекарски преглед на децата. Лекар-
скиот преглед го организира надлежниот орган за 
здравство на општинското собрание, во соработка 
со органите на управување на училиштето. 

Член 31 
Во член 49 став 3 и во член 50 став 2 зборови-

те „Општинскиот народен одбор" се заменуваат со 
зборовите „општинското собрание". 

Член 32 
Во член 57 став 2 зборот „правилата" се замену-

ва со зборот „статутот". 

Член 33 
Во член 58 став 2 и 4 зборот „правилата" се за-

менува со зборот „статутот", а по став 3 се додава 
нов став 4 кој гласи: 

Училишните органи се должни да расправаат 
за предлозите што им ги упатува заедницата на уче-
ниците и за нив да донесат заклучоци. 

Став 4 станува став 5. 

Член 34 
Во член 59 став 2 зборовите „општествените и 

стопанските организации и установите" се замену-
ваат со зборовите „работните и други организации". 

Член 35 
Во член 62 став 3 зборовите „општинскиот на-

роден одбор" се заменуваат со зборовите „Општин-
ското собрание", а зборовите „училишниот одбор" 
со1 зборовите „советот на училиштето". 

Член 36 
Во член 63 зборовите „Советот за просвета на 

НР Македонија со посебни правилници" се заме-
нуваат со зборовите „Републичкиот секретар за 
просвета со посебен правилник". 
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Член 37 
, Во член 64 зборовите „начелата за оценување 

и условите за напредување на учениците утврдени 
со сојузни прописи" и запирката по нив се бришат. 

Член 38 
Во член 77 зборовите „Советот за просвета на 

НР Македонија" се заменуваат со зборовите „Ре-
публичкиот секретар за просвета". 

Член 39 
Во алинеја 4 на член 78 зборовите „Наставнич-

киот совет" се заменуваат со' зборовите „наставнич-
ки колегиум на училиштето", а зборовите „одделен-
скиот совет" се заменуваат со зборовите „настав-
нички колегиум на паралелката". 

Член 40 
Член 81 се менува и гласи: 
Задолжителното работно време на наставници-

те на основното училиште се определува со општи-
те прописи за работното време на работните луѓе. 

Во рамките на работното време од претходниот 
став, бројот на работните часови на наставниците 
во наставата и на другите подрачја на Воспитно-
образовната дејност се утврдува со статутот на учи-
лиштето. 

Член 41 
Член 82 се менува и гласи: 
За проверување на стручната и педагошката 

способност на наставниците за вршење на настав-
но-воспитна работа наставниците полагаат стручен 
испит. 

За да им се овозможи на наставниците стручно 
и педагошки да се усовршуваат и да го следат на-
предокот на педагошката теорија и практика, како 
и дисциплината по која изведуваат настава, се ор-
ганизираат задолжителни периодични форми за 
усовршување на наставниците. 

Поблиски прописи за полагањето на стручниот 
испит и за спроведувањето на задолжителното пе-
риодично усовршување на наставниците донесува 
републичкиот секретар за просвета. 

Член 42 
По член 83 се додава нов член 83а кој гласи1 

За поуспешно остварување на воспитно-обра-
зовните задачи на училиштето, за проучување и 
унапредување на Воспитно-образовната работа и 
помагање на директорот на училиштето во спрове-
дувањето на неговите инструктивно педагошки за-
дачи, основното училиште може да има училишен 
педагог, училишен психолог и други стручни лица. 

Две или повеќе основни училишта можат да 
имаат заеднички стручни лица. 

Училишниот педагог изведува настава и врши 
други наставнички работи што ќе му ги определи 
Наставничкиот колегиум на училиштето. 

Член 43 
Член 83 се менува и гласи: 
Поблиски одредби за засновувањето и преста-

нокот на работниот однос, правата и должностите, 
како и дисциплинската и материјалната одговор-
ност на наставниците и другите стручни лица на 
основното училиште се донесуваат со статутот и 
другите општи акти на училиштето, во склад со оп-
штите прописи за работните односи. 

Член 44 
Член 84 се менува и гласи: 
Основните училишта ги основа општината, во 

склад со програмата за развиток на тие училишта 
на нејзиното подрачје. 

Актот за основање на основно училиште го до-
несува општинското собрание. 

Член 45 
Во член 85 став 1 во првата реченица зборовите 

„Народните одбори на" се бришат, а зборовите „На-
родниот одбор" во втората реченица се заменуваат 
со зборовите „општинското собрание". 

Во член 85 став 2 зборовите „Народните одбори" 
се заменуваат со зборот „општините", а зборот „из-
дршка" ц запирката пред него се бришат. 

Член 46 
Во -глен 87 став 5 и 6 зборовите „во оуџетот на 

општината", ,,по буџетот на општината" и „издрш-
ка и" се бришат. 

Член 47 
Во член 88 став 2 по зборот „нормативи" наме-

место точката се става запирка и се додаваат збо-
ровите „што ги пропишува републичкиот секретар 
за просвета". 

Член 48 
Во став 1 на член 89 зборовите „органот на упра-

вата на околискиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на просветата се заменуваат со зборовите 
„надлежниот орган на општинското собрание". 

Член 49 
Член 90 се менува и гласи: 
Ако органот од претходниот член утврди дека 

новооснованото основно училиште не исполнува не-
кои од условите пропишани со член 87 од овој за-
кон, ќе го извести за тоа општинското собрание и ќе 
му предложи мерки за исполнување на тие услови. 
Ако општинското собрание не ги обезбеди пропи-
шаните услови за работа на училиштето, собранието 
е должно на училишните обврзници да им обез-
беди посетување на друго основно училиште во 
склад со одредбите на овој закон. 

Член 50 
Член 92 се менува и гласи: 
Во населбите, во кои поради малиот број на учи-

лишни обврзници нема услови за основање полно 
основно училиште (од I—VIII), а не е обезбеден 
превез или сместување на училишните обврзници 
во најблиското полно основно' училиште, за оства-
рувањето на задолжителното основно образование 
општината обезбедува средства за основање на 
подрачни училишта на најблиското полно основно 
училиште. 

Подрачните училишта се основаат како непол-
ни основни училишта, неразвиени основни учили-
шта и периодични основни училишта. 

Неполно основно училиште се основа во насел -
бите кои од најблиското1 полно основно училиште 
се оддалечени 2—5 километри и во него се школу-
ваат, по правило, ученици од I—IV одделение. Уче-
ниците од неполните основни училишта го продол-
жуваат задолжителното школување во најблиското 
полно основно училиште. 
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Неразвиено основно училиште се основа во на-
селбите кои од најблиското полно основно учили-
ште се оддалечени 2—5 километри и во него се 
школуваат, по правило, ученици од I—IV одделе-
ние. Учениците од неполните основни училишта го 
продолжуваат задолжителното школување во нај-
блиското полно основно училиште. 

Неразвиено основно училиште се основа во на-
селбите кои од најблиското полно основно учи-
лиште се оддалечени повеќе од 5 километри и во 
нив се школуваат, по правило, ученици од I—VIII 
одделение. 

Периодично основно училиште се основа во на-
селбите во кои поради малиот број на училишни 
обврзници нема можност за основање на неразви-
ено односно неполно основно училиште и во него, 
по правило, се школуваат ученици од I—VIII одде-
ление. Овие училишта за училишните обврзници 
од I—IV одделение се организираат во местото на 
нивното живеење, а за училишните обврзници од 
V—VIII одделение можат да бидат и собирани. На-
ставата во овие училишта е во скратено траење, но 
не помалку од 100 наставни денови во учебната го-
дина. 

Член 51 
Член 93 се менува и гласи: 
Подрачните училишта се дислоцирани работни 

единици на најблиското полно основно училиште 
(во натамошниот текст: централно основно учи-
лиште). 

Член 52 
Член 94 се менува и гласи: 
Подрачните училишта и централното основно 

училиште сочинуваат едно училишно подрачје, кое 
го определува општинското собрание. 

Член 53 
Член 95 се менува и гласи: 
Основањето, спојувањето, припојувањето и раз-

делувањето на подрачните училишта, определува-
њето на одделенијата во кои се врши школување 
на училишните обврзници како и одредувањето на 
нивното подрачје и седиште се врши со акт на со- , 
ветот на централното основно училиште, во соглас-
ност со општинското собрание. 

Член 54 
Во член 96 став 5 се менува и гласи: 
За формирање на паралелки во основното учи-

лиште одлучува советот на училиштето по пред-
лог од Наставничкиот колегиум на училиштето. 

Член 55 
Во член 97 став 3 зборовите „Советот за просве-

та на општинскиот народен одбор" се заменуваат со 
зборовите „советот на училиштето". 

Член 56 
Член 98 се менува и гласи: 
Во основното училиште може да се врши испи-

тување на нови методи на работа и користење на 
современите наставни средства во изведувањето на 
наставата, како и Воспитно-образовната структура 
на училиштето и проверувањето на успехот на уче-
ниците и другите прашања од областа на воспиту-
вањето и образованието. 

За испитувањето од претходниот став одлучува 
советот на училиштето. 

Републичкиот секретар за просвета може да 
одобри отстапување од пропишаниот план и про-
грама во училиштата од став 1 на овој член, во 
рамките на основите на наставниот план и про-
грама. 

Член 57 
По член 98 се додава нов член 98а кој гласи: 
За да се овозможи хоспитирање на учениците 

и студентите што се подготвуваат за наставнички 
позив, советот на основното училиште и советот на 
установата за образование на наставници можат да 
се спогодат основното училиште или одделни не-
гови паралелки да служат како вежбални на уста-
новата за образование на наставници. 

Член 58 
Член 99 се менува и гласи: 

в Основното училиште може да се укине само ако 
не исполнува некој 6д условите за основање на учи-
лиште предвидени со овој закон, а кои се однесу-
ваат на работата на училиштето, на исполнување-
то на неговите задачи како и на потребата од не-
говото натамошно постоење. 

Решението за укинување на основно училиште 
го донесува општинското собрание. 

Пред донесувањето на решението за укинување 
на основно училиште, општинското собрание е 
должно да прибави мислење од работната заедни-
ца и советот на училиштето за оправданоста на 
укинувањето на училиштето и граѓаните од под-
рачјето на училиштето. 

Општинското собрание е должно на училишни-
те обврзници од подрачјето на укинатото училиште 
да им обезбеди посетување на друго основно учи-
лиште во склад со одредбите на овој закон. 

Член 59 
По член 99 се додава нов член 99а кој глаев; 

Член 59 а 
Основањето и укинувањето на основно учили-

ште се запишува во регистарот на установите, што 
го води окружниот стопански суд, на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на училиштето. 

Со регистрацијата основното училиште се здо-
бива со својство на правно лице. 

Член 60 
Поднасловот „2 припојување и разделување на 

основните училишта" се менува и гласи: 
2. Спојувале, припојување, разделување и из-

двојување на основните училишта. 

Член 61 
Основно училиште може да се спои или припои 

со друго основно училиште, ако за тоа постојат 
оправдани причини и ако со тоа се обезбедуваат 
подобри услови за работа согласно одредбите на 
овој закон. 

Одлука за спојување односно припојување до-
несуваат работните заедници на училиштата во со-
гласност со општинското собрание. 
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Член 62 
Член 101 се менува и гласи: 
Со решението за спојување односно припоју-

вање на основното училиште се определува ната-
мошното управување со имотот со кој тоа управу-
вало како и чувањето на училишната документа-
ција. 

Наставниците и другите работни луѓе на спо-
ените односно припоените училишта продолжуваат 
со работа во училиштето што настанало со споју-
вањето односно припојувањето. Доколку бројот на 
наставниците и другите работни луѓе ги надминува 
потребите со преку бројните лица се постапува спо-
ред општите прописи за работни односи. 

На спојувањето и припојувањето на основните 
училишта сходно се применуваат одредбите на член 
99а од овој закон. 

Член 63 
Член 102 се менува и гласи: 
Основно училиште може да се раздели на две 

или повеќе основни училишта, ако разделените 
училишта ги исполнуваат условите од член 87 на 
овој закон. 

Подрачно училиште може да се издвои од цен-
тралното основно училиште и да продолжи со ра-
бота како самостојна и самоуправна работна орга-
низација ако ги исполнува условите од чл. 87 од 
овој закон. 

Актот за разделување, односно издвојување го 
донесува работната заедница на основните учили-
шта во согласност со општинското собрание. 

Со актот од претходниот став се определува 
начинот на поделбата на имотот со ќој управувало 
училиштето, натамошното чување и училишната 
документација, како и распоредувањето на настав-
ниците и другите работни луѓе во разделените од-
носи издвоените основни училишта. 

За разделувањето односно издвојувањето на ос-
новните училишта сходно се применуваат одред-
бите на член 89, 90 и 93а на овој закон. 

Член 64 
Во член 103 зборовите „припојување односно 

разделување" се заменуваат со зборовите „спојува-
ње, припојување, разделување и издвојување". 

Член 65 
Член 104 се менува и гласи: 
Основното училиште со своето работење се здо-

бива со средства што се потребни за вршење на не-
говата дејност. 

За дејноста што ја врши, основното училиште 
има право на надоместок. 

Средствата за надоместок од претходните ставо-
ви ги обезбедува општината во склад со посебните 
прописи. 

Висината на средствата на одделни основни 
училишта се утврдува врз основа на годишната 
програма за работа на училиштето така што, во 
склад со начелата на расподелбата според трудот, 
да се обезбедат во основа еднакви услови за рабо-
та и здобивање на доход на сите основни училишта 
на подрачјето на општината. 

Покрај средствата од став 3 на овој член за вр-
шење на својата дејност, основното училиште мо-

же да остварува средства од работни и други орга-
низации, од посебни фондови, од приходи од имо-
тот со кој управува училиштето, од прилози на гра-
ѓани, како и од други приходи што ќе ги оствари 
училиштето со проширување на својата дејност. 

Член 66 
Член 105 се менува и гласи: 
Основното училиште самостојно го утврдува и 

го распределува својот доход, во согласност со за -
конот и другите прописи. 

Член 67 
Член 106 се менува и гласи: 
Сите средства што ќе ги оствари основното учи-

лиште го сочинуваат неговиот вкупен приход. 

Член 68 
Член 107 се менува и гласи: 
Од својот вкупен приход основното училиште 

ги надоместува материјалните трошоци определе-
ни врз основа на закон и ги пресметува и упатува 
со закон предвидените обврски. 

Основното училиште, по надоместувањето на 
материјалните трошоци и пресметувањата и упла-
тувањето на законските обврски, го утврдува и рас-
поредува својот доход. 

Доходот на основното училиште се распоредува 
на дел за задоволување на личните потреби на ра-
ботните луѓе (лични доходи) и на дел за заеднички 
потреби и за проширување на материјалната осно-
ва на училиштето (фондови). 

Расподелбата на доходот на основното учили-
ште на средства за лични доходи и на средства за 
фондови ја врши советот на училиштето, според ос-
новите и мерилата пропишани со статутот и со пра-
вилникот за распределбата на доходот на училиш-
тето во склад со начелата утврдени со закон, со 
насоките изразени во општествениот план како и 
со задачите на училиштето. 

Член 69 
Член 108 се менува и гласи: 
Финансиските средства на основното училиште 

се користат врз основа на финансискиот план на 
училиштето, кеј се донесува за секоја календарска 
година. 

Основно го училиште на крајот на секоја година 
составува завршна сметка. 

Ф-инансискиот план и завршната сметка на ос-
новното училиште ги утврдува советот на учили-
штето. 

Член 70 
Во глава VIII — Управување со основното учи-

лиште поднасловите и членовите 109—144 се мену-
ваат и гласат: 

Член 109 
Органи на управување во основното училиште 

се: советот на училиштето, управниот одбор и ди-
ректорот. 

Со статутот на централното основно училиште 
можат да се установуваат органи на управување 
соодветни на органите од претходниот став во од-
делни подрачни училишта на централното основно 
училиште, да се определи нивниот делокруг како и 
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да се уредуваат меѓу собните односи на органите во 
централното основно училиште и подрачните учи-
лишта. 

Член 110 
Органите на управување во основното училиште 

ги в-ршат своите права и! должности врз основа и 
во рамките на законот и други прописи како и ста-
тутот на училиштето. 

а) Советот на основното училиште 

Член 111 
Во основното училиште, чија работна заедница 

има 30 и повеќе членови, се избира совет на учи-
лиштето. 

Член 112 
Советот на основното училиште го сочинуваат' 
а) најмалку 15 членови што ги избира работ-

ната заедница од редот на своите членови на начин 
и според постапката определена со посебните про-
писи за избирање работнички совети и други 
органи на работните организации, како и со стату-
тот на училиштето; 

б) претставниците на општествената заедница 
што ги избираат, делегираат односно именуваат за-
интересираните органи, работни и други организа-
ции, како и општинското собрание на начин и спо-
ред постапката утврдени со статутот на општината, 
односно соодветната организација. 

Со статутот на училиштето се определува вкуп-
ниот број на членови на советот, бројот на члено-
вите што ги избира работната заедница, како и кои 
органи и организации и во кој број избираат, деле-
гираат, односно именуваат свои претставници за 
членови на советот. 

Бројот на членовите на советот на училиштето 
што ги избира работната заедница, освен во основ-
ните училишта од член 119 на овој закон, не може 
да биде помал од 2/3 од вкупниот број членови на 
советот на училиштето. 

Директорот на училиштето и неговиот заменик 
не може да биде избран за член на советот на учи-
лиштето. 

Член 113 
Членовите на советот на основно училиште се 

избираат на две години. 
Секоја година се избира половина од вкупниот 

број на членовите на советот на училиштето'. 
При првите избори на членовите на советот во 

новоосновано основно училиште, како и во основно 
училиште што настанало со спојување, издвојува-
ње, припојување и разделување, една половина од 
бројот на членовите на советот се избираат на една 
година. 

Никој не може да биде избран двапати едно 
подруго за член на советот на училиштето. 

Изборите за членови на совет на училиште ги 
распишува советот на училиштето. 

Изборите за членови на совет на училиште се 
вршат во почетокот на учебната година во месец 
септември. 

Член 114 
Работната заедница на училиштето како и ор-

ганот или организацијата што го избрала членот на 
советот на училиштето може да го отповика и пред 

истекот на рокот за кој е избран, ако тој не може 
да ја врши својата должност или ја запоставува. 

Член 115 
Советот на основно училиште избира претседа-

тел од редот на членовите што ги избрала работ-
ната заедница. 

Член 116 
Советот на основното училиште, ги врши особено 

овие работи: 
1. донесува статут на училиштето, 
2. се грижи за целокупниот живот и работа на 

училиштето, го разгледува успехот од работата и 
положбата на училиштето, дава насоки и презема 
мерки за унапредување на Воспитно-образовната 
работа на училиштето; 

3. се грижи за унапредувањето на материјал-
ните и другите услови за работа и живот на учи-
лиштето и го помага организирањето и унапреду-
вањето на културниот и општествено-забавниот 
живот, физичката култура и техничкото образова-
ние на учениците во училиштето и надвор од него: 

4. Во склад со овој закон и другите прописи 
одлучува за утврдувањето на наставниот план и 
програма; 

5. донесува годишна и долгорочна програма за 
работа и развиток на училиштето, одлучува за на-
чинот и условите за неговото извршување и за таа 
цел дава соодветни препораки; 

6. ги разгледува предлозите и претставките на 
граѓаните по прашања од општ интерес за работата 
на училиштето; 

7. врши општ надзор над користењето на оп-
штествениот имот на училиштето; 

8. се грижи за здравствената и социјалната за-
штита на учениците како и за сместувањето, ис-
храната, животните услови и воспитувањето на уче-
ниците во дом за ученици или во слични установи; 

9. на општинското собрание му предлага мену-
вање името на училиштето; 

10. се грижи за поврзување на училиштето си 
средината и за унапредувањето соработката со ра-
ботните и другите организации, чија дејност е во 
врска со работата на училиштето и воспитувањето 
на младината; 

11. донесува деловник за својата работа, како 
и други општи самоуправни акти; 

12. дава мислење за оправданоста на укинува-
њето на училиштето; 

13. донесува решенија за спојување припоју-
вање и разделување на училиштето како и за из-
двојување на одделни работни единици на учили-
штето во самостојни и самоуправни работни орга-
низации или припојување кон други училишта; 

14. го избира претседателот на советот од ре-
дот на членовите на советот што ги избрала работ-
ната единица; 

15. ги именува половината од членовите на 
конкурсната комисија за распишување и спрове-
дување на конкурс за именување директор на учи-
лиштето; 

16. по предлог од конкурсната комисија имену-
ва директор и одлучува по предлогот за неговото 
разрешување што го поднесува комисијата за оце-
нување на барањето за разрешување на директорот; 
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17. по предлог од управниот одбор, распишува 
конкурс и врши именување и разрешување на ра-
ководни места определени со статутот или друг 
општ акт на училиштето; 

18. ги утврдува работните места во училиштето: 
19. донесува правилник и други општи акти 

за распределбата на доходот на училиштето; 
20. утврдува финансиски план и завршна смет-

ка на училиштето; 
21. донесува правилник и други општи акти за 

расподелба на личните доходи и работните односи 
во училиштето; 

22. одобрува основање на ученички организа-
ции и друштва; 

23'/решава по приговорите против одлуките на 
управниот одбор, директорот и стручните органи на 
училиштето; 

24. по предлог од управниот одбор распишува 
конкурс и донесува решенија за засновување и пре-
станок на работниот однос на наставниците и дру-
гите работници на работните места определени со 
статутот; 

25.1 по предлог од Наставничкиот колегиум на 
училиштето одлучува за поделбата на одделенија 
во паралелки, ги определува раководителите на 
паралелките, го утврдува распоредот на учениците 
по паралелки и ги распоредува наставниците по 
предмети, одделенија и паралелки според нивната 
специјалност. 

26. соработува со родителите за создавање што 
подобри услови за остварување воспитно-образов-
ните задачи на училиштето, се грижи најмалку 
двапати годишно да се организираат состаноци со 
родителите и наставниците на кои се разгледуваат 
постигнатите резултати во работата на училиштето 
и мерките за унапредување на воспитно-образов-
ната дејност на училиштето; 

27. го утврдува извештајот за работата на учи-
лиштето, го определува денот на одржувањето на 
годишното собрание и годишната училишна свече-
ност; 

28. одлучува по прашањата за продолжување и 
прекинот на наставата; 

29. дава согласност за примена на дисциплин-
ските мерки спрема учениците кога е тоа со посеб-
ни прописи ставено во делокруг на советот; 

30. му дава предлог на општинскиот орган на 
управата за преместување на ученик во друго' учи-
лиште; 

31. донесува куќен ред на училиштето; 
32. ги избира членовите на управниот одбор; 
33. одлучува за задржување во училиштето' на 

учениците постари од 15, но не постари од 17 го-
дини, ако со успех ја следат наставата; 

- 34. го определува бројот на наставните и дру-
гите работни часови на наставниците и директо-
рот; 

35. одлучува за употребата на финансиските 
средства на училиштата и неговите фондови, до-
колку со статутот на училиштето располагањето 
на тие средства не е цредоставено на други органи; 

36. врши и други работи ШТЧЈ со закон, друг 
пропис и статутот на училиштето му се ставени во 
делокруг. 

Член 117 
Во работите од т. 1—17 на претходниот член 

одлучуваат сите членови на советот на училиш-
тето. 

Во работите од т. 18—20 од претходниот член 
одлучуваат членовите на советот на училиштето 
избрани од работната заедница во согласност со 
претставниците на општествената заедница. 

Во другите работи од претходниот член одлу-
чуваат само членовите на советот избрани од ра-
ботната заедница. 

Член 118 
Во основните училишта, чија работна заедни-

ца има помалку од 30 членови, функцијата на со-
ветот1 на училиштето ја вршат сите членови на 
работната заедница и претставниците на општес-
твената заедница. 

Со статутот на училиштето може да се пред-
види непосредно вршење на функцијата на советот 
според одредбите од претходниот став и кога ра-
ботната заедница има повеќе од 30', а помалку од 
70 членови. 

Во случаите од претходните ставови сходно се 
применуваат одредбите од претходниот член на 
овој закон. 

Член 119 
Во основните училишта, чија работна заедница 

има помалку од 5 членови, функцијата на советот 
на училиштето ја вршат сите членови на работ-
ната заедница со рамноправно учество на прет-
ставниците на општествената заедница. 

Во случаите од претходниот став за претсе-
дател на работната заедница може да се избере 
и член на советот од редот на претставниците на 
општествената заедница. 

Член 120 
Советот на основното училиште за работите од 

својот делокруг одлучува на седница. 
Во работите од т. 1—20 и чл. 117 од овој закон, 

советот може полноважно да решава, ако на сед-
ницата се присутни повеќе од половината од вкуп-
ниот број негови членови избрани од работната 
заедница и повеќе од половината од вкупниот број 
на членови — претставници на општествената за-
едница, а одлуките се донесуваат со мнозинството 
гласови на сите присутни членови. 

Во другите работи од чл. 117 на овој закон 
советот може полноважно да решава ако на седни-
цата се присутни повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членовите избрани од работната за-
едница, а одлуките се донесуваат со мнозинството 
гласови на присутните членови. 

Одредбите од претходните ставови сходно се 
применуваат и во случаите од член 118 на овој 
закон. 

Член 121 
Членовите на совет на основно училиште се 

должни повремено да ги информираат телата што 
ги избрале за работата на советот и за работата 
на училиштето, како и да им полагаат сметка за 
својата работа. 
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Член 122 
Советот на основно училиште, на крајот на 

учебната година, на општинското собрание му под-
несува извештај за работата на училиштето. Тој е 
должен да поднесе и посебен извештај по барање 
од општинското собрание. 

7. Во член 81 став 2 зборовите „односно поеди-
нечниот акт се укинува" се бришат. 

8. Во член 83 зборовите „пропишува наставни 
планови и програми за основните училишта" се 
бришат. 

9. Во член 88 став 2 зборовите „ги пропишува 
републичкиот секретар за просвета" се заменуваат 
со зборовите „се донесуваат". 

10. Член 166 се преформулира и гласи: „Со 
актот за основање на основното училиште се опре-
делува кој ќе ги изврши подготвителните работи 
за отпочнувањето со работа на училиштето". 

б) Управен одбор 

Член 123 
Управниот одбор има најмалку 5 членови. 
Членовите на управниот одбор ги избира сове-

тот на училиштето во потесен состав, од редот на 
членовите на работната заедница. 

Покрај членовите на управниот одбор, се изби-
ра и определен број на нивни заменици. 

Претседателот на советот на училиштето не 
може да биде избран за член на управниот одбор. 

Директорот на училиштето е член на управ-
ниот одбор според својата положба. 

Бројот на членовите на управниот одбор и 
нивните заменици се утврдува со статутот на учи-
лиштето. 

Член 124 
Членовите на управниот одбор се избираат се-

која година. 
Никој не може да биде избран повеќе од два 

пати едноподруго за член на управниот одбор. 
Советот на училиштето може да отповика член 

на управниот одбор и пред истекот на рокот за кој 
е избран, ако тој не може да ја врши својата 
должност или ја запоставува. 

Член 125 
Членовите на управниот одбор помеѓу себе из-

бираат претседател на управниот одбор. 
За претседател на управниот одбор не може да 

биде избран директорот и лом. директорот на учи-
лиштето. 

Член 126 
Управниот одбор одлучува за работењето на 

училиштето, а особено: 
1. се грижи за извршување заклучоците на 

советот на училиштето; 
2. одлучува за начинот на користењето на оп-

штествениот имот; 
3. ја следи работата на училиштето и предлага 

соодветни мерки за нејзиното унапредување; 
4. подготвува материјали и предлози по праша-

ња за кои решава советот на училиштето; 
5. го утврдува предлогот на годишната и дол-

горочната програма за работа на училиштето како 
и предлогот на финансиски план, завршна сметка, 

статутот и другите општи акти што ги донесува 
советот; 

6. врши распределба на работите во училиште? 
то и задолженијата на наставниците и другите ра-
ботни луѓе; 

7. го утврдува рокот за полагање на поправ-
ните, вонредните и другите испити во училиштето; 

8. организира меѓусебна размена на искуства 
со други училишта; 

9. по предлог од Наставничкиот колегиум на 
училиштето доделува награди, наречува пофалби 
како и дисциплински мерки на учениците за кои 
со посебни прописи односно статутот на училиш-
тето е овластен; 

10. врши и други работи што со закон, друг 
пропис и статутот на училиштето му се ставени 
во делокруг. 

Член 127 
Во основните училишта, чија работна заедница 

има помалку од 10 членови, функциите на управ-
ниот одбор ги врши работната заедница непо-
средно. 

в) Директор 

Член 128 
Директорот на основното училиште го заста-

пува училиштето непосредно раководи со работе-
њето на училиштето и ги извршува одлуките на 
работната заедница на училиштето, советот на учи-
лиштето, управниот одбор, како и заклучоците на 
Наставничкиот колегиум на училиштето. 

Директорот непосредно ја организира работата 
на училиштето, се грижи за изведување на Вос-
питно-образовната работа и заедно со другите 
органи на училиштето е одговорен за остварување 
на годишната програма на училиштето. 

Член 129 
Директорот е педагошки раководител на учи-

лиштето. Тој врши инструктивно педагошки над-
зор со цел Воспитно-образовната работа да се из-
ведува плански за да се остварат што поуспешно 
воспитно-образовните задачи на училиштето. 

Член 130 
Директорот на училиштето е наредбодател за 

извршување на финансискиот план на училиш-
тето. 

Член 131 
Директорот, спрема наставниците и другите 

работни луѓе во училиштето, ги врши правата на 
непосреден дисциплински старешина, по предлог 
од комисијата во склад со прописите за дисциплин-
ска одговорност. 

Член 132 
Директорот ги подготвува и им претседава на 

седниците на Наставничкиот колегиум на училиш-
тето. 

Член 133 
Директорот на училиштето се грижи за спро-

ведувањето на законите и другите прописи и е 
одговорен за законитоста на работата на училиш-
тето и за исполнувањето на законските обврски 
на училиштето. 
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Член 134 
Ако директорот најде дека општ акт како и 

поединечен акт на органот на управување на учи-
лиштето, освен поединечниот акт донесен во 
управна постапка и актите по кои за одлучување 
е предвидена судска надлежност, е во спротивност 
со законот, ќе го предупреди за тоа органот на 
управување. Ако и по предупредувањето од страна 
на директорот органот на управување остане при 
својот акт, директорот е должен во рок од 3 дена 
да му предложи на органот на општинското собра-
ние, што врши надзор над законитоста на рабо-
тата на училиштето, запирање на таквиот акт од 
извршување. До донесувањето на актот со кој се 
решава по предлогот за запирање, актот на орга-
нот на управување не може да се изврши. 

Општинското собрание е должно најдоцна 30 
дена од денот на приемот на предлогот за запи-
рање од директорот да реши дали актот останува 
во сила или се става вон сила. 

Член 135 
За директор на основно училиште може да се 

именува лице што ги исполнува пропишаните ус-
лови за наставник во основно училиште, како и 
другите услови определени со статутот на училиш-
тето. 

Член 136 
Директорот на основно училиште се именува 

врз основа на јавен конкурс. 
Конкурсот го распишува и го спроведува кон-

курсната комисија која се оформува во основното 
училиште. 

Конкурсната комисија се состои од 6 членови, 
оД кои три члена именува советот на училиштето, 
а три члена општинското собрание на чие подрачје 
е седиштето на училиштето. ' 

Член 137 
Директорот на основно училиште се именува 

на четири години. По истекот на овој рок истото 
лице по истата постапка може да биде повторно 
именувано. 

Член 138 
Советот на основно училиште може, по барање 

на членовите на работната заедница на училиште-
то, да го разреши директорот од должност и пред 
истекот на времето на кое е именуван, ако не ги 
извртува со доволен успех улогата и задачите 
што му се доверени во управувањето со училиш-
тето. Разрешувањето се врши по претходно при-
бавено мислење од комисијата за оценување на 
барањето за разрешување на директорот. 

Директорот може да се разреши од должност 
и врз основа на свое барање односно по свое со-
гласување. 

Директорот се разрешува од должност по си-
лата на закон во случаите определени со посебни-
те . прописи. 

Директорот на основно училиште, што е раз-
решен ги задржува правата од работниот однос 
како наставник во училиштето. 

Член 139 
Во однос на постапката за именување и разре-

шување директор на основно училиште се при-
менуваат посебните прописи за именување и разре-
шување на директор на работните организации. 

Член 140 
Во основните училишта, кои работат во две или 

повеќе смени, може да се установи раководно ра-
ботно место помошник директор. Одлука за уста-
новување работно место помошник директор доне-
сува советот на училиштето, кој го определува и 
неговиот делокруг. 

Член 141 
Ако на упразнетото место директор на основно 

училиште не можел да биде благовремено имену-
ван нов директор, советот на училиштето на упраз-
нетото место именува, без конкурс, вршител на 
должноста директор, по прибавено мислење од ко-
мисијата на општинското собрание за избор и име-
нувања. 

Вршителот на должноста директор на таа долж-
ност може да остане најдолго шест месеци. Ако по 
тој рок не се именува директор, советот на учи-
лиштето може, во согласност со општинското собра-
ние, повторно, без конкурс, да именува вршител на 
должноста директор, но најмногу уште за шест 
месеци. 

Вршителот на должноста директор ги врши пра-
вата и должностите на директор. 

г) Работна заедница 

Член 142 
Членовите на работната заедница на основно 

училиште непосредно одлучуваат на соборот на ра-
ботните луѓе, со референдум и преку други форми 
на непосредно одлучување. 

Член 143 
Начинот на работа на работна заедница и на-

чинот на одржување собири на работните луѓе, како 
и спроведувањето на други форми на непосредно 
одлучување се уредуваат со статутот на училиштето. 

д) Собрание 

Член 144 
Секоја учебна година, по завршувањето на на-

ставата, се свикува годишно собрание на кое уче-
ствуваат членовите на советот и управниот одбор 
на училиштето, наставниците, учениците, родите-
лите и други граѓани и претставници на работни и 
други организации, чија дејност е поврзана со ра-
ботата на основното училиште и со воспитувањето 
на младината, 

На собранието директорот на училиштето подне-
сува извештај за работата на училиштето. На собра-
нието можат да се утврдуваат натамошните насоки 
за работата во идната учебна година. 

Член 71 
По член 144 се додава нова глава IX која гласи: 
„IX Стручни органи на основното училиште" и 

се додаваат нови членови 144а — 144ѓ кои гласат: 
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Член 1'44а 
Стручни органи во основното училиште се: На-

ставничкиот колегиум на училиштето, Наставнич-
киот колегиум на паралелката и раководителот на 
паралелката. 

Со статутот на училиштето можат да се уста-
новуваат и други стручни органи во основното учи-
лиште. 

Член 1446 
Наставничкиот колегиум на училиштето го со-

чинуваат сите наставници на училиштето и дирек-
торот. 

Член 144в 
На основните училишта, во кои има помалку од 

тројца наставници, не се формира наставнички ко-
легиум на училиштето, туку работите на колегиумот 
ги врши директорот на училиштето. 

Член 144г 
Наставничкиот колегиум на паралелка во ос-

новно училиште се формира во паралелките со пред-
метна настава и го сочинуваат одделенскиот рако-
водител и сите наставници што изведуваат настава 
БО паралелката. 

Член 144 д 
Секоја паралелка на основно училиште има ра-

ководител на паралелката што ги одредува управ-
ниот одбор на училиштето по предлог од Настав-
ничкиот колегиум на училиштето од редот на на-
ставниците што предаваат во паралелката. 

Раководителот на паралелката раководи со пе-
дагошките работи и ја врши администрацијата на 
паралелката. 

Член 144ѓ 
Со статутот на училиштето поблиску се опре-

делува делокругот и начинот на работа на струч-
ните органи на основното училиште. 

Член 72 
Глава „IX" станува глава „X". 

Член 73 
Член 145 се менува и гласи: 
Во основното училиште се води единствена пе-

дагошка евиденција на податоците што се од инте-
рес за целата земја. 

Овие податоци, како и начинот на водењето на 
евиденцијата, се определуваат со сојузни прописи. 

Другите податоци, за кои се води педагошка еви-
денција во основното училиште и формите на еви-
денцијата, ги определува републичкиот секретар за 
просвета. 

Член 74 
Став 1 на член 146 се менува и гласи: 
На учениците што го завршиле VIII одделение, 

основното училиште им издава свидетелство за за-
вршеното школување кое има карактер на јавна ис-
права и ги дава правата предвидени со закон. 

Член 75 
Во член 147 зборовите „Советот за просвета на 

НР Македонија" се заменуваат со зборовите „ре-
публичкиот секретар за просвета". 

Член 76 
Глава „X" „Администрација" и членовите 148— 

150 се бришат. 

Член 77 
Во член 152 зборовите „општинскиот народен од-

бор" се заменуваат со зборовите „општинско собра-
ние", а зборот „управителот" со зборот „директорот". 

Член 78 
Член 153 се менува и гласи: 
Општинското собрание ја претресува општата 

состојба и прашањата од заеднички интерес за раз-
витокот и управувањето на основното училиште на 
подрачјето на општината, ја определува политиката 
и одлучува за основните прашања од значење за: 
развитокот на основните училишта и унапредување-
то на нивната работа и успехот на учениците, осно-
ва основни училишта, се грижи училишните обвр-
зници редовно да го посетуваат основното училиште, 
врши општествен надзор како и донесува прописи 
и презема мерки за кои со закон или со статутот на 
општината е овластено. 

Во вршењето на општествениот надзор заради 
обезбедување јавност и општествена одговорност 
во работата на основните училишта, општинското 
собрание претресува општи прашања во врска со 
располагањето со општествените средства на ос-
новните училишта и со распределбата на доходот 
како и со начинот на извршувањето на правата и 
должностите на основното училиште. 

Општинското собрание врши општествен над-
зор во соработка со органите на управувањето но 
основното училиште, со цел за развивање на одго-
ворноста и социјалистичките норми во самоуправу-
вањето, делувањето и располагањето' со општестве-
ните средства. 

Со општествениот надзор општинското собрание 
не може да ги ограничува со уставот и законот 
утврдените права на основното училиште како са-
мостојна и самоуправна работна организација, ниту 
да нанесува повреди на неговите права и на закон 
заснованите интереси. 

Член 79 
Членовите 154, 155 и 156 се бришат. 

Член 80 
Член 157 станува член 154. 

Член 81 
Во став 1 на член 158 кој станува член 155, збо- о. 

рот „управителот" се заменува со зборот „директо-
рот", а став 3 на тој член се менува и гласи: 

Ако општинскиот орган на управата утврди де-
ка основното училиште донело општ акт што е во 
спротивност со законот или пропис донесен врз 
основа на закон, без одлагање таквиот акт ќе го до-
стави до општинското собрание кое ќе донесе ре-
шение за тоа дали општиот акт се запира, или оста-
нува во сила. 

Член 82 
Членовите 159—163 се бришат. 

Член 83 
Член 165 се брише. 
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Член 84 
Член 166 станува член 157 и се менува и гласи: 
Стручен надзор над работата на основните учи-

лишта вршат органите на просветно-педагошката 
служба според посебни прописи. 

Член 85 
Глава ХШ Преодни форми за остваруваше на 

задолжителното основно образование и членовите 
167—171 се бришат. 

Член 86 
Глава XIV станува глава ХШ, а членовите 172 

и 173 стануваат членови 158 и 159. 

Член 87 
Член 174 станува член 160 и се менува и гласи: 
Школувањето за основно образование на воз-

расните трае четири години (8 пол угоди ја). 
Наставата во училиштата и паралелките за ос-

новно образование на возрасните се изведува спо-
ред наставен план и програма што ги пропишува 
републичкиот секретар за просвета, во склад со од-
редбите на чле^ 33 од овој закон. 

Во одделни училишта односно паралелки за ос-
новно образование на возрасните школувањето може 
да ее организира и по наставни предмети односно 
групи предмети сукцесивно, така што слушателите, 
откако ќе ја завршат наставата по еден предмет или 
група предмети да ја следат наставата по друг пред-
мет односно група предмети и да го завршат учи-
лиштето односно паралелката кога со успех ќе ја 
завршат наставата по сите предмети предвидени ^о 
наставниот план. 

Наставата во училиштата односно паралелките 
за основно образование на возрасните, во кои шко-
лувањето се врши по наставни предмети односно 
групи предмети, е само предметна и трае до совла-
дувањето на пропишаната наставна програма. 

Член 88 
Член 175 станува член 161 и се менува и гласи: 
Решение за основање на училишта за основно 

образование на возрасните донесуваат општинските 
собранија како и работните и други организации. 

Општинските собранија на две или повеќе оп-
штини, односно две или повеќе работни и други ор-
ганизации можат да се спогодат заеднички да осно-
ваат училиште за основно образование на возрас-
ните. 

Паралелките за основно образование на возрас-
ните ги основа советот на основно училиште. 

Училиштата и паралелките за основно образо-
вание на возрасните се основаат според потребите 
и можностите на заедницата. 

Член 89 
Член 176 станува член 162 и се менува и гласи: 
Училишта односно паралелки за основно обра-

зование на возрасните можат да се основаат ако 
има доволен број слушатели и ако се обезбедени 
потребни финансиски средства, училиштен простор, 
опрема и наставнички кадар. 

Член 90 
Член 177 станува член 163 и се менува и гласи: 
Средствата за основање и работа на училиштата 

и паралелките за основно образование на возрасни-
те ги обезбедува основачот. 

Со актот за основање може да се определи во 
обезбедувањето на средствата од претходниот став 
да учествуваат и слушателите. 

Член 91 
Член 178 станува член 164 и се менува и гласи: 
Поблиски прописи за организацијата и работата 

на училиштата и паралелките за основно образо-
вание на возрасните донесува републичкиот секре-
тар за просвета. 

Член 92 
Глава XV станува глава XIV, членовите 179—-184 

се бришат и се додаваат нови членови 165—168 кои 
гласат: 

Член 165 
Постојните основни училишта ќе се сообразат 

со одредбите на овој закон во рок од една година 
од неговото влегување во сила. 

Член 166 
До донесувањето на статутот на новоосновано 

основно училиште, правата и должностите на со-
ветот на училиштето и управниот одбор ги врши 
посебна комисија што ја формира основачот на учи-
лиштето. 

Член 167 
До донесувањето на поблиски прописи предви-

дени со овој закон, остануваат во сила прописите 
што не се спротивни на одредбите на овој закон и 
тоа: 

1. Правилникот за оценување и напредување на 
учениците во основното училиште („Службен весник 
на НРМ" бр. 16/60, 38/60 и 16/61); 

2. Правилникот за воведување на пофалби, на-
гради и дисциплински мерки и за начинот на нив-
ното1 применување во основното училиште („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 20/60); 

3. Правилникот за полагање на поправни, одде-
ленски и вонредни испити во основното училиште 
(„Службен весник на НРМ" бр. 16/61); 

4. Правилникот за организација на училиштата 
и паралелките за основно образование на возрасните 
(„Службен весник на НРМ" бр. 7/62); 

5. Одредбите од Правилникот за стучниот испит 
на Наставничкиот и воспитниот персонал („Служ-
вен весник на НРМ бр. 7/62) што се однесуваат на 
наставниците во основното училиште. 

Член 168 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат Законот за вечерните основни учи-
лишта („Службен весник на НРМ" бр. 35/54), Зако-
нот за нижите вечерни гимназии („Службен весник 
на НРМ" бр. 19/55) и Уредбата за казнување на лица 
кои што не ги праќаат децата во училиште („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 39/48). 

Член 93 
Законодавно правната комисија на Републич-

киот собор на Собранието на СР Македонија ќе 
утврди пречистен текст на Законот за основното 
училиште. 
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Член 94 
Овој ,закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

106. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОДИГА-

ЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 

Се прогласува Законот за подигање јавни споме-
ници, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 23 март 1965 година и на сед-
ницата на Просветно-културниот собор одржана на 
23 март 1965 година. 

У. бр. 58 
24 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Во согласност со член 32 од Уставниот закон за 
спроведување Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Законот за подигање на јавни спо-
меници („Службен весник на НРМ" број 16/60) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и во него се вршат измени и допол-
нувања така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПОДИГАЊЕ ЈАВНИ СПОМЕНИЦИ 

Член 1 
Јавен споменик, во смисла на овој закон, се твор-

би од областа на архитектурата, скулптурата и сли-
карството, со уметничка вредност, што се подигаат 
на јавни места. 

Јавен споменик не се декоративните творби од 
областа на скулптурата и сликарството што се по-
дигаат на јавни места со украсна намена, како и над-
гробни споменици. 

Член 2 
Јавни споменици можат да се подигаат на начин 

и под услови предвидени со овој закон. 

Член 3 
Јавни споменици можат да подигнат општестве-

но-политичките заедници, работните и другите ор-
ганизации и група граѓани (во натамошниот текст: 
нарачители). 

Член 4 
За подигање јавен споменик одобрение издава 

органот надлежен за работите на урбанизмот на Со-
бранието на општината на чие подрачје ќе се по-
дигне јавниот споменик. 

Со барањето за издавање одобрение нарачителот 
на јавен споменик поднесува програма подигање на 
споменикот и гаранција дека се обезбедени матери-
јални средства за неговото подигање. 

Член 5 
Органот надлежен за издавање одобрение може 

да го одбие барањето ако подигнувањето на јавен 
споменик не е во согласност со урбанистичкиот 
план за населеното место односно одлуката на со-
бранието на општината што го заменува урбани-
стичкиот план, како и кога не е поднесена гаран-
ција од претходниот член. 

Член 6 
Органот надлежен за издавање одобрение ќе го 

одземе издаденото одобрение ако споменикот што се 
изведува значително отстапува од програмата за 
која е издадено одобрение. 

Член 7 
За изведба на јавен споменик за кој е издадено 

одобрение, нарачителот распишува конкурс за из-
работка на идеен проект односно скица. 

Извршниот совет може да одлучи во исклучи-
телни случаи да не се применува одредбата од 
претходниот став. 

Член 8 
Конкурс за изработка идеен проект за изведба 

на јавен споменик спроведува конкурсна комисија. 
Членовите на конкурсната комисија ги именува 

нарачителот на ј авниот споменик од редот на истак-
нати архитекти, скулптори, сликари, уметнички кри-
тичари, историчари на уметноста и други општестве-
ни работници, кои како поединци и членови на со-
одветни организации и здруженија ќе обезбедат у-
метничка вредност и општествено значење на спо-
меникот. 

Член 9 
Конкурсот за изработка идеен проект се објаву-

ва во дневниот печат. Нарачителот може да го об-
јави конкурсот и на друг погоден начин. 

Член 10 
По објавувањето на резултатите од конкурсот, 

нарачителот е должен јавно да го изложи конкурс -
ниот материјал. 

Член 11 
Изведбата на јавен споменик може да се довери 

на архитекти, скулптори, сликари, други ликовни 
уметници и работни организации (во натамошниот 
текст: изведувачи). 

Член 12 
Изведувачот на јавен споменик и нарачителот 

склучуваат договор за изведба. Со договорот се уре-
дуваат правата и обврските на нарачителот и изве-
дувачот на јавниот споменик. 

Член 13 
Приемот на јавен споменик го врши конкурсна-

та комисија. 
Член 14 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по не-
говото објавување во „Службен в е с н и к у Соција-
листичка Република МакеданијаДг-""^^ 
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107. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

БИБЛИОТЕКИТЕ 

Се прогласува Законот за библиотеките, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор о-
држана на 23 март 1965 година и на седницата на 
Социјално-здравствениот собор одржана на 23 март 
1965 година. 

У. број 57 
24 март 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за библиотеките („Службен вес-
ник на НРМ" број 42/60) се усогласува со Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и ве него се 
вршат измени и дополнувања, така што неговиот 
текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА БИБЛИОТЕКИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Библиотеките се установи кои преку книгата и 

другиот библиотечен материјал придонесуваат за 
ширење на општото образование и културата и ја 
помагаат научната и стручната работа. 

За таа цел библиотеките набавуваат, стручно об-
работуваат, чуваат и даваат на користење книги и 
друг библиотечен материјал. 

Член 2 
Како библиотечен материјал во смисла на овој 

закон се сметаат: книги, брошури, сепарати, скрип-
ти, музикални, списанија, весници, географски карти 
и атласи од сите видови, глобуси, уметнички фото-
графски мапи, албуми, фотодокументација, библио-
филски изданија, грамофонски плочи, каталози, про-
грами и нивните додатоци (табели, графикони, об-
расци, и сл.), други печатени, односно со механички 
средства умножен материјал, како и ракописи и ра-
кописни книги. 

Член 3 
Библиотеки основаат општествено-политичките 

заедници. 
Библиотеки можат да основаат и месна заедни-

ца, работна или друга самоуправна организација, оп-
штествено-полптичка организација, здружение на 
граѓани и граѓани. 

Член 4 
Библиотеките можат да бидат основани како са-

мостојни и самоуправни работни организации (во на-
тамошниот текст: само-стојни библиотеки) или во со-
став на државни органи, работни и други организа-
ции (во натамошниот текст: библиотеки во состав). 

Член 5 
Дејноста што ја вршат самостојните библиотеки 

е од посебен општествен интерес. 

Член 6 
Самостојните библиотеки имаат својство на прав-

но лице. 
Член 7 

Според основната намена библиотеките можат да 
бидат општи и специјализирани. 

Општите библиотеки служат за ширење на оп-
штото образование и културата (народни библиоте-
ки) или за потребите на сите области на науката, 
односно за повеќе сродни гранки на науката (научни 
библиотеки). 

Специјализираните библиотеки служат за пот-
ребите на одредени гранки на науката, техниката, 
културата, просветата и друго. 

Со актот за основање се одредува основната на-
мена на библиотеките. 

Член 8 
Самостојните библиотеки имаат статут. 
Со статутот се утврдува внатрешната организа-

ција, делокругот и одговорноста на органите на упра-
вувањето, работните и другите внатрешни односи, 
начинот на вршењето на дејноста, вршењето на ус-
луги и нивното користење од страна на граѓаните, 
користењето и чувањето на библиотечниот матери-
јал, надоместокот за одделни услуги извршени од 
библиотеката и за оштетувањата на библиотечниот 
материјал земен на користење, како и други пра-
шања од значење за самоуправувањето на библиоте-
ката и за нејзиното дејствување. 

Статутот на самостојната библиотека го донесу-
ва советот на библиотеката, а го потврдува собра-
нието на општествено"политичката заедница на чие 
подрачје библиотеката има свое седиште. Статутот 
на Народната и универзитетската библиотека го пот-
врдува Извршниот совет. 

Член 9 
Библиотеките даваат, под еднакви услови, а во 

согласност со својот статут, на користење книги и 
друг библиотечен материјал на граѓани, државни ор-
гани, работни и други организации (во натамошниот 
текст: корисници). 

Член 10 
За организирање и унапредување на библиотеч-

ната служба, одредени библиотеки, покрај своите 
редовни задачи, вршат и други работи предвидени 
со овој закон (матични библиотеки). 

Член 11 
Општествено-политичките заедници се грижат 

за развојот на библиотечната мрежа на своето под-
рачје и за таа цел основаат, односно го поттикнуваат 
и помагаат основањето и работата на библиотеките, 
обезбедуваат материјални средства за одржување и 
унапредување на библиотеките што тие ги основаат, 
се грижат за стручното образование и усовршување 
на библиотекарските кадри и го обезбедуваат врше-
њето на библиотечната служба. 
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Член 12 
Самостојните библиотеки се финансираат спо-

ред општите прописи за финансирање на самостој-
ните установи. 

Член 13 
За реткиот библиотечен материјал во сопстве-

ност на поединци и граѓанско-правни лица важат 
само оние одредби од овој закон во кои тоа посебно 
е предвидено. 

Член 14 
За книгите и другиот библиотечен материјал што 

имаат својство или за кои основано може да се прет-
постави дека имаат својство на споменик на култу-
рата важат и прописите за заштита на спомениците 
на културата. 

За книгите и другиот библиотечен материјал што 
имаат својство или за кои основано може да се прет-
постави дека имаат својство на архивска граѓа, ва-
жат и прописите за архивската граѓа. 

П. САМОСТОЈНИ БИБЛИОТЕКИ 

Задачи и организација 

Член 15 
За извршување на задачите одредени со член 1 

од овој закон, самостојните библиотеки ја полулари-
зираат книгата и другиот библиотечен материјал и 
обезбедуваат услови тие да станат што подостапни 
на корисниците, се грижат за средувањето, пополну-
вањето и обновувањето на библиотечните фондови, 
вршат позајмување и размена на книги и друг биб-
лиотечен материјал со други библиотеки и установи 
и се грижат за стручното усовршување на библио-
текарските кадри. 

Член 16 
Популаризирањето на книгите и другиот библи-

отечен материјал, самостојните библиотеки, го оства-
руваат со организирање изложби на книги и друг 
библиотечен материјал, литературни читања, при-
годни предавања, користење на филмови и други 
облици. 

Член 17 
Самостојните библиотеки стручно ги обработу-

ваат, попишуваат и средуваат своите библиотечни 
фондови. 

Секоја библиотека има инвентарна книга и нај-
малку еден каталог (азбучен, стручен и др.) на својот 
библиотечен фонд. 

Член 18 
Самостојните библиотеки ги пополнуваат и об-

новуваат своите библиотечни фондови со купување, 
размена, примање на подароци и завештанија, како 
и со задолжителен примерок што одредени библи-
отеки го добиваат согласно со сојузни прописи и со 
одредбите на овој закон. 

Пополнувањето, односно обновувањето на библи-
отечните фондови се врши во согласност со задачите 
и намената на библиотеката како и со културните 
стручните и другите потреби на нејзините корисници. 

Набавувањето на книги и друг библиотечен ма-
теријал се врши по предлог од посебна комисија. 

Член 19 
Во извршувањето на задачите, самостојните биб-

лиотеки соработуваат меѓусебно и со државните ор-
гани, работните и другите организации. 

Член 20 
Самостојните библиотеки можат да имаат во сво-

јот состав читална, како и клонови со читални и 
подвижни библиотеки во нивното седиште и над-
вор од него. 

Член 21 
Народни библиотеки имаат во својот состав од-

деление за детска литература. 
Детски библиотеки можат да се основаат и како 

самостојни библиотеки. 

Основање и престанок 

Член 22 
Самостојна библиотека може да се основа ако се 

обезбедени материјални средства нужни за трајна и 
квалитетна работа на библиотеката, основен библио-
течен фонд, нужни простории и уреди и стручен 
библиотекарски кадар. 

Основниот библиотечен фонд изнесува најмалку 
1000 книги. 

Како книги во смисла на претходниот став не се 
сметаат списанијата и комплетни списанија, дневни-
те и повремените весници. 

Член 23 
Основањето, спојувањето, припојувањето и пре-

станокот на самостојна библиотека се врши според 
одредбите на Основниот закон за установите докол-
ку со овој закон не е поинаку одредено. 

Член 24 
Во случај самостојна библиотека да престане со 

работа библиотечниот фонд се пренесува на друга 
библиотека. 

Со акт за престанок на самостојна библиотека се 
утврдува на која библиотека и под кои услови и се 
пренесува библиотечниот фонд. 

Член 25 
Основањето и престанокот на самостојна библи-

отека се запишува во регистар што се води при о-
кружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на библиотеката. 

Заштита и користење на библиотечните фондови 

Член 26 
Самостојните библиотеки се должни грижливо 

да го чуваат библиотечниот фонд и да го обезбеду-
ваат од секаква штета, преземајќи соодветни мерки 
за неговото одржување и трајно користење. 

Член 27 
Библиотеките повремено вршат ревизија на биб-

) лиотечниот фонд спрема одредбите на своите ста-
тути. 

Народните библиотеки се должни да вршат ре-
визија на својот библиотечен фонд најмалку еднаш 
во три години. 
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Книгите за кои се констатира дека се дотрај ани 
или исчезнати а не може да се утврди кој е одгово-
рен за тоа, ќе се расходуваат според постојните про-
писи. 

Ревизијата ја врши комисијата што ја именува 
управниот одбор на библиотеката. 

Член 28 
Работните и другите организации на територија-

та на СР Македонија што печатат или со други сред-
ства умножуваат книги или друг библиотечен ма-
теријал должни се покрај задолжителните приме-
роци одредени со сојузни прописи, а под условите 
предвидени со тие прописи, да и доставуваат уште по 
три бесплатни примероци на Народната и универзи-
тетска библиотека во Скопје. 

Секое печатарско претпријатие е должно на ма-
тичната библиотека од општината на чие подрачје 
има седиште да и достави по еден бесплатен приме-
рок од книгите и другите поважни работи што тоа ги 
печати. 

Ако во печатењето односно умножувањето на 
книгата и другиот библиотечен материјал соработу-
ваат повеќе работни и други организации од претход-
ните ставови задолжителните примероци ги доста-
вува онаа работна организација која е назначена на 
публикацијата. 

Ако библиотечниот материјал е издаден на пове-
ќе јазици или пак со разни писма (кирилица и лати-
ница) или во повеќе изданија, задолжителните при-
мероци се доставуваат за секој јазик, писмо и изда-
ние, односно за секое повторно печатење и препеча-
тување. 

Задолжителните примероци се доставуваат вед-
наш по печатењето, а доколку се печатени или умно-
жени на разни видови хартија, подврзани и броши-
рани, се доставуваат оние примероци што се на по-
добра хартија и што се подобро подврзани. 

Член 29 
Ако печатена или на друг начин умножена книга 

и друг библиотечен материјал не се изработени од 
работна организација од претходниот член, или пе-
чатењето, односно умножувањето е извршено надвор 
од СР Македонија за сметка на издавач од Републи-
ката, обврската за доставување на задолжителен 
примерок е должен да ја изврши издавачот. 

Член 30 
Издавачките претпријатија и установи и кни-

жарниците се должни книгите и другиот библиоте-
чен материјал предвиден за расходување или пре-
работување во хартија, претходно да го понудат за 
продавање на матичната библиотека на својата оп-
штина, а по цена и други услови под кои ги купу-
ваат претпријатијата за преработка на хартија. 

Матичната библиотека од претходниот став е 
должна во рок од 30 дена од примањето на пону-
дата да го извести понудувачот дали ја прифаќа 
понудата. 

Понудата може наместо матичната библиотека да 
ја прифати секоја друга библиотека во ист рок и 
под исти услови. 

По истечувањето на овој рок понудувачот може 
со понудените книги и другиот библиотечен мате-
ријал да располага како со материјал за преработка. 

Управување 

Член 31 
Со самостојните библиотеки управуваат работ-

ните луѓе непосредно и преку органи на управува-
ње: совет, управен одбор и управител. 

Во управувањето со самостојна библиотека уче-
ствуваат и заинтересирани граѓани и претставници 
на заинтересирани организации и општествената за-
едница (претставници на општествената заедница). 

Член 32 
Членовите на работната заедница на самостој-

ната библиотека непосредно одлучуваат на собир, 
референдум и други облици на непосредно одлу-
чување. 

Прашањата за кои се одлучува на собир на ра-
ботните луѓе, референдум и други облици на непо-
средно одлучување, како и начинот на кој тие се 
одржуваат, се утврдуваат со статутот на самостој-
ната библиотека. 

Член 33 
Во самостојна библиотека чија работна заедница 

има помалку од 30 членови функцијата на совет ја 
врши работната заедница. 

Со статутот на самостојна библиотека може да 
се предвиди работната заедница да ја врши функци-
јата на совет и кога таа има повеќе од 30 а помалку 
од 70 членови. 

Во самостојна библиотека чија работна заедница 
има помалку од 10 членови, функцијата на совет и 
управен одбор ги врши работната заедница. 

Кога функцијата на совет ја врши работната 
заедница, претставниците на општествената заедница 
учествуваат во одлучувањето на работите одредени 
со овој закон заедно со членовите за работната заед-
ница. 

Член 34 
Советот на самостојната библиотека го сочину-

ваат: 
— членови што ги избира работната заедница 

од својата средина; 
— членови што ги делегираат заинтересираните 

организации; 
— членови што ги именува собранието на оп-

штината, односно Извршниот совет од редот на гра-
ѓаните кои со својата работа ќе можат да придоне-
сат за извршувањето на задачите на самостојните 
библиотеки. 

Член 35 
Со статутот на самостојната библиотека се одре-

дуваат заинтересираните организации што делеги-
раат членови во советот, како и вкупниот број на 
членовите на советот и бројот на членовите што ги 
избира работната заедница и што се именуваат и 
делегираат. 

Работната заедница избира во советот најмалку 
15 членови. 

Членовите на советите се избР1раат, именуваат 
односно делегираат на две години. Секоја година се 
врши избирање, именување односно делегирање на 
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една половина од бројот на членовите како е утврде-
но со статутот на самостојната библиотека. Едно лице 
не може да биде член на советот два пати еднопо-
друго. 

Член 36 
Советот на самостојна библиотека. 
— се грижи за успешното извршување задачите 

на библиотеката а особено за обезбедување потреб-
ните услови за работа и ускладување на нејзиното 
работење со потребите на корисниците на библиотеч-
ниот фонд; 

— донесува статут; 
— донесува правилници за распределба на до-

ходот и личниот доход; 
— донесува основни одлуки за користење на оп-

штествените средства со кои управува библиотеката; 
— донесува финансов план и завршна сметка; 
— донесува планови и програми за работа и 

развој на библиотеката; 
— одлучува за организацијата на работата на 

библиотеката; 
— го претресува годишниот извештај; 
— дава препораки и општи смерници за работа 

на управниот одбор и управителот и го следи нив-
ното извршување; 

— избира членови на управниот одбор; 
— именува стручен совет; 
— разгледува претставки и предлози на граѓа-

ните во врска со работата на библиотеката; 
— распишува конкурс за меѓусебните исполну-

вања на раководните работни места и врши избор 
на раководителите на внатрешни организациони 
единици; 

— одлучува за меѓусебните работни односи; 
— врши и други работи ставени во негова над-

лежност со други прописи и статутот на библиоте-
ката. 

Претставниците на општествената заедница не 
учествуваат во одлучувањето за организацијата на 
работата, распределбата на доходот и личниот до-
ход, избирањето на членовите на управниот одбор 
и за меѓусебните работни односи, освен за стапува-
ње и за престанок на работа на работниците на ра-
ководни работни места предвидени во општите акти 
на библиотеката. 

За актите со кои се одлучува за распределбата 
на доходот и за укинување на работни единици да-
ваат согласност претставниците на општествената 
заедница. 

Член 37 
Претседателот на советот го избира советот на 

самостојната библиотека од редот на членовите што 
ги избрала работната заедница. 

За претседател на совет на самостојна библио-
тека чија работна заедница има помалку од 5 чле-
нови може да се избере член на советот од редот на 
претставниците на општествената заедница. 

Советот на самостојна библиотека одлучува ако 
на седницата присуствува мнозинство од членовите, 
а одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови 
од присутните членови. 

Член 38 
Бројот на членовите на управниот одбор се ут-

врдува со статутот на самостојната библиотека, но 
тој не може да биде помал од пет членови. 

Членовите на управниот одбор ги избира сове-
тот од редот на членовите на работната заедница. 
При изборот на членовите на управниот одбор се 
избира и определен број заменици на членовите на 
управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде из-
бран за член на управен одбор. 

Управителот на библиотеката е член на управ-
ниот одбор по положај. 

Член 39 
Управниот одбор на самостојната библиотека: 
— одлучува за работењето на библиотеката; 
— ги утврдува предлозите на општите акти и 

плановите и програмите за работа и развој на биб-
лиотеката ; 

— се грижи за извршувањето на актите и зак-
лучоците на советот и за правилното работење на 
библиотеката; 

— решава по приговорите против актите за ра-
ботните односи кои ги донесува управителот на биб-
лиотеката ; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со закон и статутот. 

Член 40 
Управителот на самостојна библиотека го име-

нува и разрешува советот по прописите за имену-
вање и разрешување на директори на работните 
организации. 

Управител на самостојна библиотека, што врши 
функција на матична библиотека, го именува и раз-
решува општинското собрание. Управителот на На-
родната и универзитетска библиотека го именува 
и разрешува Извршниот совет. Именувањето се вр-
ши по пат на јавен конкурс по претходно приба-
вено мислење од советот на матичната библиотека. 

Член 41 
Управителот на самостојна библиотека: 
— ја организира и непосредно раководи со ра-

ботата на библиотеката; 
— ги извршува одлуките на советот и управ-

ниот одбор, како и на другите органи на управу-
вање на библиотеката; 

— ја претставува и застапува библиотеката; 
— подготвува планови и програми за работа и 

развој на библиотеката; 
— донесува решенија за работните односи, ос-

вен за работните односи на раководните лица; 
— се грижи за пополнување, односно обнову-

вање на библиотечниот фонд и неговото правилно 
чување и користење; 

— се грижи за стручното усовршување на ра-
ботниците на библиотеката; 

— врши и други работи што му се ставени во 
надлежност со овој закон и други прописи, како 
и со статутот на библиотеката. 

Управителот е непосреден дисциплински старе-
шина. 
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Член 42 
Управителот на самостојна библиотека е само-

стоен во својата работа и лично е одговорен пред 
работната заедница и органите на управувањето на 
работната организација, а за законитоста на работе-
њето на работната организација и за исполнување 
на нејзините обврски определени со закон и пред 
општествената заедница. 

Член 43 
Ако управителот на самостојна библиотека сме-

та дека општ акт, како и поединечен акт на органот 
на управување на библиотеката, освен поединечните 
акти донесени во управна постапка и актите по кои 
за одлучување е предвидена надлежност на суд, е 
во спротивност со законот ќе му обрне внимание за 
тоа на органот на управувањето. Ако и потоа орга-
нот на управувањето остане при својот акт, управи-
телот е должен во рок од три дена да му предложи 
на органот што врши надзор над законитоста на 
работењето на библиотеката да го запре извршува-
њето на актот. 

До донесување акт со кој се решава по пред-
логот за запирање, актот на органот на управува-
њето на библиотеката за кој е предложено запирање 
не може да се изврши. 

Член 44 
За разгледување на поважни прашања во врска 

со стручната работа, во самостојните библиотеки 
можат да се образуваат стручни совети. 

Во стручниот совет можат да се именуваат и 
стручни лица кои не се во работен однос со библио-
теката, а можат да придонесат за успешното реша-
вање на работите од делокругот на стручниот совет. 

Составот и начинот на работата на стручниот 
совет се пропишуваат со статутот на библиотеката. 

Ш. МАТИЧНИ БИБЛИОТЕКИ 

Член 45 
Стручните работи во врска со организирањето и 

унапредувањето на библиотечната служба за под-
рачје на општина, односно за територијата на Репуб-
ликата ги врши одредена библиотека како матична 
библиотека. 

Член 46 
Работите на матична библиотека за територијата 

на Републиката ги врши Народната и универзитет-
ска библиотека во Скопје како централна матична 
библиотека. 

Работите на матична библиотека за подрачја на 
општина ги врши библиотеката што од своето под-
рачје ќе ја одреди општинското собрание. 

Член 47 
Матичните библиотеки, покрај редовните задачи 

што ги вршат како самостојни библиотеки, ги вршат 
и следните работи: 

— ја проучуваат состојбата, потребите и усло-
вите за развитокот на библиотечната мрежа на сво-
ето подрачје, како и прашањата за организацијата 
и унапредувањето на библиотеките и даваат мислења 
и предлози до надлежните органи; 

— вршат стручен надзор над работата на биб-
лиотеките од своето подрачје и им укажуваат струч-
на помош; 

— се грижат за усовршување на библиотекар-
ските кадри преку школување, курсеви, семинари, 
примање на стаж и сл. 

— организираат погодни форми за соработка 
меѓу библиотеките, особено во врска со набавува-
њето, ката л огизаци јата, позајмувањето и размената 
на книги и друг библиотечен материјал; 

— водат евиденција за библиотеките; 
— се грижат за правилно применување технич-

ко-заштитни мерки на библиотечните фондови. 
Односите на матичните библиотеки се заснову-

ваат на меѓусебна соработка и помош. 

Член 48 
Централната матична библиотека, покрај рабо-

тите од претходниот член: 
— врши стручен надзор над работата на матич-

ните библиотеки; . 
— предлага донесување прописи за техничко-

заштитните мерки за чување и одржување на кни-
гите и другиот библиотечен материјал; 

— издава задолжителни стручни упатства за ра-
ботењето на библиотеките; 

— води централен каталог на книги и друг биб-
лиотечен материјал; 

— изработува тековна и ретроспектива библио-
графија; 

— води евиденција на реткиот библиотечен ма-
теријал; 

— врши конзервација и реставрација на библи-
отечниот материјал; 

— врши и други работи предвидени со закон и 
други прописи. 

Републичкиот секретар за култура ќе донесе 
поблиски прописи за воведување на централен ка-
талог. 

Член 49 
Со статутот на матичната библиотека се пропи-

шува начинот на работата на библиотеката за вр-
шењето на матичната служба. 

Член 50 
Средствата за работа на матичните библиотеки 

нужни за организирање и унапредување на библи-
отечната служба ги обезбедуваат општествено-поли-
тичките заедници. 

Член 51 
Со цел за планска и координирана работа во 

врска со набавката на библиотечен материјал од 
странство научните библиотеки во состав соработу-
ваат со Народната и универзитетска библиотека. 

IV. РЕДОК БИБЛИОТЕЧЕН МАТЕРИЈАЛ 

Член 52 
Како редок библиотечен материјал, во смисла на 

овој закон се смета, освен библиотечниот материјал 
што по прописите за заштита на спомениците на 
културата има својство на споменик на културата, и 

— првите изданија на книгите печатени на ја-
зиците на нашите народи до крајот на XIX век; 

— книги и друг библиотечен материјал што се 
однесуваат на просветната, културната, економската 
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и политичката историја на Македонија печатени до 
крајот на 1946 година 

Кои книги и друг библиотечен материјал ќе се 
смета како редок библиотечен материјал во смисла 
на втора алинеа од претходниот став утврдува коми-
сија што за таа цел ја формира Народната и уни-
верзитетска библиотека. 

Член 53 
Народната и универзитетска библиотека врши 

микрофилмување на реткиот библиотечен материјал 
што го има во евиденција. 

Член 54 
За да се зачува реткиот библиотечен материјал, 

со статутот на библиотеката може да се ограничи 
неговото користење. Со статутот на библиотеката мо-
жат да се предвидат и посебни услови за користење 
на реткиот библиотечен материјал. 

Член 55 
Секој поединец, орган, работна и друга органи-

зација и друго правно лице, кои прибават редок биб-
лиотечен материјал по било кој основ, должни се 
да го пријават за евиденција кај Народната и уни-
верзитетска библиотека во Скопје, во рок од 30 дена 
од неговото прибавување. 

Член 56 
Работниците на библиотеките не можат да ку-

пуваат редок библиотечен материјал, ниту таков 
можат да набавуваат за други лица. 

Ако работникот имал редок библиотечен мате-
ријал пред стапување во работен однос со библио-
тека должен е да го пријави на библиотеката и да 
поднесе список на тој материјал. 

Член 57 
Имателот на редок библиотечен материјал е дол-

жен да се придржува кон одредбите од овој закон 
за чување на библиотечниот материјал. 

Имателот е должен да го овозможи користењето 
на реткиот библиотечен материјал за научни цели 
и публикување на лица овластени од надлежна на-
учна институција (факултет, институт и сл.). 

Имателот на редок библиотечен материјал, за-
интересиран за неговото научно обработување и пуб-
ликување има првенствено право, во рок од пет го-
дини, сметано од денот на пријавувањето, да го об-
работи и публикува реткиот библиотечен материјал. 

Член 58 
Имател на редок библиотечен материјал, во смис-

ла на овој закон се смета секој поединец, орган, 
работна и друга организација и друго правно лице 
кој има сопственост, владеење или право на упра-
вување или по било кој друг основ држи редок биб-
лиотечен материјал. 

Член 59 
Библиотеките имаат првенствено право на ку-

пување редок библиотечен материјал во сопстве-
ност на поединци, општествени организации и гра-
ѓански правни лица. 

Поединци, општествени организации и граѓански 
правни лица се должни во случај на продажба на 

редок библиотечен материјал да ја известат матич-
ната библиотека за подрачјето на кое се наоѓа нив-
ното пребивалиште, односно седиште и централната 
матична библиотека за цената и другите услови под 
кои ги продаваат. 

Ако матичната, централната матична или некоја 
друга заинтересирана библиотека не изјави во рок 
од 60 дена дека ќе го користи правото од став 1 на 
овој член, поединецот, општествената организација 
и граѓанското правно лице можат да го продадат 
овој материјал на друго лице, но не по пониска цена 
и под поповолни услови од условите што им се 
понудени на библиотеките од овој став. 

Библиотеките од претходните ставови имаат пр-
венствено право на купување и во случај на при-
силна продажба на редок библиотечен материјал и 
тоа по цената што е утврдена со проценката во по-
стапката за присилна продажба. 

Органот што ја спроведува постапката за при-
силна продажба на редок библиотечен материјал во 
граѓанска сопственост е должен да ги извести биб-
лиотеките од став 2 на овој член дека е одредена 
присилна продажба. 

Член 60 
Ако поединец, општествена организација или 

граѓанско правно лице продаде редок библиотечен 
материјал без да ги извести претходно библиотеките 
од член 59 на овој закон, секоја библиотека има 
право со тужба против продавачот и купувачот да 
бара поништување на договорот за продажба во рок 
од една година од денот кога разбрале за неговото 
склучување. 

Во случај на поништување на договорот пре-
стануваат правата на купувачот и на третите лица 
со кои тие се здобиле врз реткиот библиотечен ма-
теријал по склучувањето на поништениот договор, 
без оглед на тоа дали здобивачот бил совесен. 

Библиотеките од член 58 на овој закон имаат 
право да бараат поништување на овој договор и кога 
поединец, општествена организација и граѓанско 
правно лице продале редок библиотечен материјал 
пред изминување на рокот од 60 дена или по измину-
вање на овој рок но по пониска цена и под поповол-
ни услови од цената и условите изнесени во извес-
тието за продажбата. 

Библиотеките од член 59 на овој закон можат 
да бараат поништување на договор за продажба на 
редок библиотечен материјал и кога договорот е за-
клучен во вид на подарок или кога износот на цената 
или некој друг услов за договорот е привиден а 
фактичките услови на договорот даваат право на 
поништување според одредбите од претходните ста-
вови на овој член. 

Член 61 
Редок библиотечен материјал не може да се из-

несува нити извезува во странство. 
По исклучок, одделен редок библиотечен мате-

ријал може да се изнесе односно да се извезе во 
странство со одобрение на Републичкиот секретар 
за култура по претходно прибавено мислење од На-
родната и универзитетска библиотека. 
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Член 62 
Реткиот библиотечен материјал не може да биде 

расходувзн. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО-
ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 63 
Во рамките на своите права и должности опште-

ствено-политичките заедници: 
— ги претресуваат прашањата од општ интерес 

за работата на библиотеките и прашањата во врска 
со организацијата и унапредувањето на библиотеч-
ната служба; 

— се грижат за обезбедување материјални сред-
ства нужни за работа на библиотеките; 

— даваат препораки за унапредување работата 
на библиотеките; 

— вршат надвор над законитоста на работата 
на библиотеките; 

— ги разгледуваат годишните извештаи за ра-
ботата на библиотеките и донесуваат заклучоци во 
врска со таа работа; 

— се грижат за образованието и усовршувањето 
на библиотекарските кадри; 

— вршат и други работи во областа на библио-
течната служба што со закон им се ставени во над-
лежност. 

Член 64 
Во вршењето на надѕор над законитоста на ра-

ботата на библиотеките општинското собрание има 
прав ; и должност да го запре извршувањето на се-
КОЈ општ акт на библиотеката кој е спротивен на 
законот и другите прописи донесени на основа закон 
или статутот на библиотеката. 

Кога управителот на библиотеката привремено 
запре акт на орган на управување на библиотеката, 
надлежното општинско собрание е должно најдоцна 
во рок од 30 дена од денот на приемот на актот на 
управителот за запирање да реши дали актот на ди-
ректорот за запирање останува на сила или се става 
вон сила. 

Општинското собрание ако запрело извршување 
на општ акт на библиотека или со свое решение ут-
врдило дека останува во сила актот на директорот 
со кој е запрен таков акт на библиотеката, должно 
е во рок од 15 дена од денот кога е донесен актот за 
запирање да поведе пред надлежниот уставен суд 
постапка за оцена на уставноста и законитоста на 
запрениот акт. Во спротивност актот за запирање 
престанува да важи и може да се изврши актот на 
библиотеката што е запрен. 

VI. БИБЛИОТЕКИ ВО СОСТАВ НА ДРЖАВНИ 
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 65 
Во однос на управувањето со библиотека во сос-

тав на државен орган и работна и друга организација 
се применуваат прописите што ја уредуваат органи-
зацијата и работата на државниот орган и работната 
и друга организација во чиј состав се наоѓа библио-
теката. 

Организацијата и начинот на работата на биб-
лиотеките во состав ги пропиштува основачот. 

Член 66 
Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

задачите на библиотеките, чувањето, одржувањето, 
заштитата и користењето на библиотечните фондови, 
сходно ќе се применуваат на библиотеките во состав. 

Член 67 
Библиотеките во состав што имаат библиотечен 

фонд поголем од 1.000 книги, се пријавуваат за еви-
денција ка ј органот на управата надлежен за работи 
на културата на собранието на општината на чие 
подрачје се наоѓа библиотеката. 

Член 68 
Начинот и условите за користење на библиотеч-

ниот фонд на библиотека во состав се пропишува со 
прописот или општиот акт со кој се уредува органи-
зацијата на основачот. 

Со прописите од претходниот став може да се 
одреди библиотечниот фонд првенствено да го ко-
ристат одреден круг корисници, а можат да се про-
пишат и услови под кои можат да го користат и 
други корисници. 

Со овие прописи не може да се ускрати правото 
на користење на библиотечен фонд за научна ра-
бота, освен ако со тоа би можела да се наруши служ-
бена тајна. 

Член 69 
Ако државен орган, работна и друга организа-

ција укинат библиотека во својот состав, должни 
се правото на користење на библиотечниот фонд да 
го пренесат на самостојна библиотека или на библио-
тека во состав на друг државен орган, работна или 
друга организација што имаат библиотечен фонд од 
сличен вид. 

Условите за пренесување правото на користење 
на библиотечниот фонд од претходниот став се одре-
дуваат со договор меѓу основачите на овие библио-
теки. 

Член 70 
Извршниот совет, може, ако тоа го бара опште-

ствениот интерес, да одреди кои библиотеки во сос-
тав ќе ги применуваат во целост одредбите од овој 
закон што се однесуваат на користење на библио-
течните фондови, на управувањето и надзорот над 
работата на самостојните библиотеки. 

Ова решение се донесува по претходно приба-
вено мислењ.е од државниот орган и организација. 

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 71 
Со парична казна од 200.000 динари ќе се казни 

за прекршок: 
1. Организацијата што: 
а) во рок до еден месец не достави задолжите-

лен примерок (член 28 и 29); 
б) расходува или даде на преработка книги и 

друг библиотечен материјал, а претходно не го по-
нудила за продавање на матичната библиотека 
(чл. 30); 
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2. орган, организација и друго правно лице 
што' 

а) во рок од еден месец не пријават прибаву-
вање на редок библиотечен материјал (чл. 55); 

б) запоставуваат чување и одржување и оне-
возможат користење на редок библиотечен материјал 
(чл. 57); 

в) без одобрение изнесат или извезат во стран-
ство редок библиотечен материјал (чл. 61); 

г) расходуваат редок библиотечен материјал 
(чл. 62). 

3. општествена организација и граѓанско правно 
лице што ќе продадат редок библиотечен материјал, 
а претходно не го понудат на надлежната матична 
библиотека (члч 59). 

За прекршок од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорно лице 
на орган, организација и друго правно лице. 

Член 72 
Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 

за прекршок поединец кој: 
1. во рок од еден месец не пријави прибавување 

на редок библиотечен материјал (член 55); 
2. запостави чување и одржување и оневозможи 

користење на редок библиотечен материјал (чл. 57)' 
3. без одобрение изнесе или извезе во странство 

редок библиотечен материјал (чл. 61); 
4. продаде редок библиотечен материјал, а прет-

ходно не го понуди на првенствено купување на над-
лежната матична библиотека (чл. 59) 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 73 
Ако на подрачјето на една општина не постои 

ниедна самостојна библиотека општината е должна 
во рок од една година од влегувањето во сила на овој 
закон да основа најмалку една таква библиотека. 

Општинското собрание во рок од една година 
од влегувањето во сила на овој закон ќе одреди која 
библиотека од подрачјето на општината ќе ги врши 
работите на матична библиотека. 

Додека не се одреди матична библиотека од 
претходниот став, работите на матична библиотека 
ќе ги врши централната матична библиотека или 
библиотеката што таа ќе ја одреди во согласност со 
нејзиниот основач. 

Член 74 
Ако основачот на постојана самостојна библио-

тека не постои или не е познат, за основач се смета 
работна или друга организација која обезбедува 
средства за нејзината работа. 

Член 75 
Имателите на редок библиотечен материјал се 

должни овој материјал да го пријават за евиден-
ција кај Народната и универзитетска библиотека во 
Скопје во рок од шест месеци од влегувањето во си-
ла на овој закон. 

Член 76 
Овој закон стапува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

108. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПЕ-

ЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за специјалните училишта, што го донесе Со^ 
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 
март 1965 година и на седницата на Просветно-кул-
турниот собор одржана на 23 март 1965 година. 

У. бр. 59 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СРМ, Законот за специјал-
ните училишта („Службен весник на НРМ" бр. 11/61) 
се усогласува со Уставот и во него се вршат измени 
кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СПЕЦИЈАЛНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Во Законот за специјалните училишта („Служ-

бен весник на НРМ" бр. 11/61) членот 10 се брише. 

Член 2 
Во членовите 14, 25, 34, 35 и 39 зборовите „на-

родниот одбор на општината", „општинскиот наро-
ден одбор" и „народните одбори" се заменуваат со 
зборовите „општинските собранија". 

Член 3 
Во член 26 зборовите „училишниот одбор" се за-

менуваат со зборовите „Советот на училиштето". 

Член 4 
Во член 29 и 30 зборовите „Советот за просвета 

на НРМ" се заменуваат со зборовите „Републичкиот 
секретаријат за просвета" а зборовите „Советот за 
социјална политика и комунални прашања на НРМ 
и Советот за народно здравје на НРМ" се замену-
ваат со зборовите „Републичкиот секретар за на-
родно здравје и социјална политика". 

Член 5 
Во член 31 зборовите „Советот за просвета на 

НРМ" се заменуваат со зборовите „Републичкиот 
секретар за просвета во согласност со Републич-
киот секретар за народно здравје и социјална по-
литика". 

Член 6 
Во член 33 зборовите „народните одбори" се 

заменуваат со зборот „општините", зборовите „обата 
собора рамноправно" се заменуваат со зборовите 
„општинските собранија", а зборовите „стопанските 
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и општествените организации и установи" се заме-
нуваат со зборовите „работните и други органи-
зации". 

Член 7 
Во член 34 зборовите „односно околии" се бри-

шат. 
Член 8 

Членовите 36 и 37 се бришат. 

Член 9 
Во член 38 став 3 се менува и гласи: 
„Со домот што е во состав со специјалното 

училиште односно Завод управуваат органите опре-
делени со статутот на училиштето, односно Заводот". 

Член 10 
Член 42 се брише. 

Член И 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на СР 
Македонија". 

109. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА 
НА УЧИЛИШТАТА ВО КОИ НАСТАВАТА СЕ 
ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИТЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ 

МАЛЦИНСТВА 

Се прогласува Законот за изменување на За-
конот за организацијата на училиштата во кои на-
ставата се изведува на јазиците на националните 
малцинства што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 го-
дина и на седницата на Просветно-културниот со-
бор одржана на 23 март 1965 година. 

У. бр. 60 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СРМ, Законот за органи-
зацијата на училиштата во кои наставата се изве-
дува на јазиците на националните малцинства 
(„Службен весник на НРМ" бр. 24/61) се усогла-
сува со Уставот и во него се вршат измени кои 
гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА НА УЧИЛИШТАТА ВО КОИ НАСТА-

ВАТА СЕ ИЗВЕДУВА НА ЈАЗИЦИТЕ НА 
НАЦИОНАЛНИТЕ МАЛЦИНСТВА 

Член 1 
Во називот на Законот за организацијата на учи-

лиштата ве кол наставата се изведува на јазиците 

на националните малцинства („Службен весник на 
НРМ" бр. 24/61) и членовите 1—13, 16—20 и 22—28 
зборовите „националните малцинства" се заменуваат 
со зборовите „одделни народности — национални 
малцинства". 

Член 2 
Членот 5 став 1 се менува и гласи: 
„Ако бројот на учениците припадници на оддел-

на народност — национално малцинство на подрач-
јето на основното училиште не е доволен за основа-
ње посебна паралелка, општинското собрание само 
или во согласност со соседните општински собра-
нија ќе се з д отвори со советот на определено основ-
но училиште за основање собирна паралелка за 
подрачјата на повеќе училишта во која наставата 
се изведува на јазикот на одделна народност — на-
ционално малцинство". 

Член 3 
Во членот 7 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Во членот 15 став 2 зборовите „училишниот од-

бор" се заменуваат со зборовите „советот на учи-
лиштето", а зборовите „надлежниот општински на-
роден одбор" се заменуваат со зборовите „надлежно-
то општинско собрание". 

Член 5 
Член 16 се менува и гласи: 
„Во училиштата за припадниците на одделни на-

родности — национални малцинства наставата се из-
ведува врз основа на наставен план и програма 
што за одреден вид училишта ги пропишува орга-
нот предвиден со законот за тој вид училишта". 

Член 6 
Член 17 став 2 се менува и гласи: 
„Дополнителните наставни содржини од прет-

ходниот став ги утврдува органот од претходниот 
член на овој Закон". 

Член 7 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него- ' 

вото објавување во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

НО. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКО-
НОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРКВАТА 
„СВ. СПАС" ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУРНО-

ИСТОРИСКИ ПАМЕТНИК 

Се прогласува Законот за престанок на важењето 
на Законот за прогласување на црквата „Св. Спас" 
во Скопје за културно-историски паметник што ^о 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
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одржана на 5 март 1965 година и на седницата на 
Просветно-културниот собор одржана на 23 март 
1965 година. 

У. бр. 63 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија Законот за прогласување на црквата 
„Св. Спас" во Скопје за културно-историски па-
метник („Службен весник на НРМ" бр. 24/46) се 
усогласува со Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗА-
КОНОТ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЦРКВА-
ТА „СВ. СПАС" ВО СКОПЈЕ ЗА КУЛТУР-

НО" ИСТОРИСКИ ПАМЕТНИК 

Член 1 
Законот за прогласување на црквата „Св. Спас" 

во Скопје за културно-историски паметник („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 24/46), потврден со Законот 
за потврдување одлуките и законите донесени пред 
4 ноември 1946 година („Службен весник на НРМ" 
број 3/48) престанува да важи. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

111. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЛИН-

ДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 
Се прогласува Законот за изменување на Зако-

нот за илинденските пензии, што го донесе Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија на 
седницата на Републичкиот собор одржана на 23 
март 1965 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана на 23 март 1965 година. 

У. бр. 56 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

ИЛИНДЕНСКИТЕ ПЕНЗИИ 

Член 1 
Член 5 став 1 од Законот за илинденските пен-

зии („Службен весник на НРМ" бр. 3/48 и бр. 2/53) се 
менува и гласи: 

„Илинденеката пензија не може да се одреди во 
износ помал од 8.000 ниту поголем од 16.000 динари 
месечно". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на СР 
Македонија", а ќе се применува од 1. I. 1965 година. 

112. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-
КОНОТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО 

ДРУГИ ФАМИЛИИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за сместување на деца во други 
фамилии, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 23 март 1965 годи-
на и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
одржана на 23 март 1965 година. 

У. бр. 134 
24 март 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно со член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за сместување на деца во дру-
ги фамилии („Службен весник на НРМ" бр. 24/60), 
се усогласува со Уставот на СРМ и во него се вршат 
измени и дополненија, кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 
ЗАКОНОТ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА ВО 

ДРУГИ ФАМИЛИИ 

Член 1 
Во Законот за сместување на деца во други фа-

милии („Службен весник на НРМ" бр. 24/60), ставот 
2 од член 3 се менува и гласи: 

„Согласност на родителите за сместување на де-
те во други фамилии не е потребна ако родителите 
се лишени од родителско право, ако се со непознато 
местожителство, кога по судски пат им е одземена 
деловната способност, кога се осудени на казна за-
твор за извршено кривично дело, како и во други 
оправдани случаи кога е знатно отежнато прибаву-
вањето на согласност". 

По ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи: „Во 
случаите кога се работи за деца чии родители 'Је 
осудени на казна затвор за извршено кривично де-
ло, старателскиот орган е должен во рок од 30 дена 
да го извести родителот за сместувањето на детето". 

Член 2 
Во членот 8, зборовите: „на општинскиот наро-

ден одбор", се заменуваат со зборовите: „на општин-
ското собрание". 
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Член 3 
Во ставот 2 од член 10, зборовите: „Со рамно-

правно учество на обата собора на општинскиот на-
реден одбор" се заменуваат со зборовите: „општин-
ско собрание". 

Член 4 
Ставот 3 од член 13 се менува и гласи: 
„Ако надлежниот орган не го прифати предло-

гот поднесен во смисол на одредбите од претходниот 
став ќе го извести за тоа надлежниот совет на оп-
штинското собрание, кој може да даде смерници за 
прифаќањето на поднесениот предлог или да го 
укине, односно поништи решението на надлежниот 
орган". 

Член 5 
Во член 14 став 1, 2 и 3 зборовите: „на општин-

скиот народен одбор" се заменуваат со зборовите: 
,.на општинското собрание". 

Ставот 4 се менува и гласи: 
„По исклучок од став 1 сместување на деца во 

други фамилии може да врши и одделна општестве-
на организација по одобрение на надлежниот совет 
на општинското собрание". 

Член 6 
Во член 20 зборовите: „на оној општински наро-

ден одбор" се заменуваат со зборовите: „Собранието 
на општината", а зборовите „на чија територија" 
се заменуваат со зборовите: „на чие подрачје". 

Член 7 
Во член 21 став 2 се бришат зборовите: „при 

станбените заедници, месните одбори, или опште-
ствените организации". 

Член 8 
Член 26 се брише. 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на Соција-
листичка Република Македонија". 

113. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗ-
МЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-

НОТ ЗА ПРОСВЕТНО -ПЕДАГОШКАТА 
СЛУЖБА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за просветно-педагошката служ-
ба, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 6 април 1965 година и на 
седницата на Просветно-културниот собор одржана 
на 23 март 1965 година. 

У. бр. 84 
7 април 1965 год 

Скопје 

17 април 1965 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СР Македонија, Законот за 
просветно-педагошката служба („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/60) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗА-

КОНОТ ЗА ПРОСВЕТНО-ПЕДАГОШКАТА 
СЛУЖБА 

Член 1 
Во Законот за просветно-педагошката служба 

(,,Службен весник на НРМ" бр. 16/60) ве членот 1 
став 2 зборот: „Факултетите" се заменува со зборо-
вите: „високошколските установи". 

Член 2 
Во членот 2 алинеа 3 зборот: „препораки" се 

заменува со зборот „упатства" и по оваа алинеа се 
додава нова алинеа 4 која гласи: 

„Ги следи и ги проучува искуствата и методите 
за утврдување објективни мерила за оценување ус-
пехот во работата на просветните установи во це-
лина и успехот на одделни наставници за да се при-
донесе во остварувањето на начелата за расподел-
бата на доходот според трудот". 

Алинеите 4, 5 и 6 стануваат алинеи 5, 6 и 7. 

Член 3 
Во членот 3 по зборот „обука" се додаваат збо-

ровите „како и на феријалната пракса", а зборо-
вите „стопанските и другите организации и уста-
нови" се заменуваат со зборовите „работните и дру-
ги организации". 

Член 4 
Во членот 6 зборот „органите" се заменува со 

зборовите „општинските органи" и се додава нов 
став 2 КОЈ гласи: 

„Републичкиот орган на просветно-педагошката 
служба ги врши работите од својот делокруг врз 
основа на овој Закон и други прописи, а во својата 
работа е должен да се придржува за смерниците 
што ги дава Републичкиот секретар за просвета". 

Член 5 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за просвета и оп-

штинските собранија се грижат за организацијата 
и работата на просветно-педагошката служба". 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Републичкиот секретаријат за просвета и над-

лежниот орган на општинското собрание имаат спре-
ма органите на просветно-педагошката служба пра-
ва и должности одредени со Закон." 

Член 7 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Работите на просветно-педагошката служба ги 

вршат: 
во рамките на правата и должностите на Репуб-

ликата — Републичкиот завод за унапредување на 
школството; 

во рамките на правата и должностите на општи-
ните — општинските заводи за школство; 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК; НА СРМ 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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Републичкиот завод за унапредување на школ-
ството и општинските заводи за школство се управ-
ни установи во смисла на член 45 од Законот за 
државната управа". 

Член 8 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за унапредување на школ-

ството го основа Извршниот совет. 
Општинскиот завод за школство го основа оп-

штинското собрание. 
Две или повеќе општини можат да основаат 

заеднички завод за школство за вршење на рабо-
тите на просветно-педагошката служба во просвет-
ните установи на нивните подрачја. 

Меѓусебните права и обврски на општините од 
претходниот став, се определуваат со договор". 

Член 9 
Во членот И став 1 зборовите: „Заводот за уна-

предување на школството на НРМ" се заменуваат 
со зборовите „Републичкиот завод за унапредување 
на школството", алинеата 1 се брише, во алинеага 
2 зборовите „околиските народни одбори" се заме-
нуваат со зборовите „општинските собранија", а али-
неата 4 се менува и гласи: 

ги изработува предлозите на основите на настав-
ните планови и програми за просветните установи, 
ги разработува тие основи и се грижи за извршу-
вањето на пропишаните наставни планови и про-
грами. 

По ставот 1 се додава нов став кој гласи: 
„Заводот може за своите потреби, непосредно да 

ги врши работите на просветно-педагошката служба 
во сите просветни установи во Републиката". 

Член 10 
Во членот 12 ставот 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Општинскиот завод за школство во остварува-

њето на задачите од членот 2 на овој Закон непо-
средно ги врши работите на просветно-педагошката 
служба во сите просветни установи на подрачјето 
на општината". 

Ставот 3 станува став 2. 

Член 11 
Член 14 се менува и гласи: 
„Општинските заводи за школство се должни 

најмалку два пати во текот на учебната година да 
извршат Просветно-педагошки преглед в о секоја 
просветна установа на своето подрачје. 

Просветно-педагошкиот преглед се врши само 
преку просветни советници кои ги исполнуваат усло-
вите за наставник на соодветната наставно-воспитна 
дисциплина во установата". 

Член 12 
Во членот 15 зборовите „околискиот совет за про-

света" се заменуваат со зборовите „надлежниот оп-
штински орган". 

Член 13 
Во членот 16 зборовите „Заводот за унапреду-

вање на школството на НРМ и заводите за школ-
ство на околиските народни одбори" се заменуваат 
со зборовите „Републичкиот завод за унапредување 
на школството и општинските заводи за школство". 

Член 14 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за унапредување на школ-

ството и општинските заводи за школство работите 
од својот делокруг ги вршат според својата про-
грама за работа што ја утврдуваат тие. 

Програмата за работа на Републичкиот завод за 
унапредување на школството ја одобрува Републич-
киот секретар за просвета, а програмата за работа 
на општинскиот завод за школство ја одобрува на-
длежниот орган на општинското собрание". 

Член 15 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Со работата на Републичкиот завод за унапре-

дување на школството и општинскиот завод за школ-
ство раководи директор. 

Директорот на Републичкиот завод за унапре-
дување на школството го назначува Извршниот со-
вет по предлог на Републичкиот секретар за про-
света. 

Директорот на Општинскиот завод за школство 
го назначува општинското собрание. 

За директор на општински завод за школство 
може да се назначи лице кое ги исполнува условите 
за просветен советник пропишани со овој закон". 

Член 16 
Во членот 19 зборовите „Заводот за унапреду-

вање на школството на НРМ" се заменуваат со збо-
ровите „Републичкиот завод за унапредување на 
школството" а зборовите „Заводот за школство на 
Околискиот народен одбор" се заменуваат со збо-
ровите „Општинскиот завод за школство". 

Член 17 
Членот 20 став 1 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за унапредување на школ-

ството и општинските заводи за школство задачите 
на просветно-педагошката служба ги вршат преку 
просветни советници. Бројот на просветните совет-
ници се утврдува според бројот на просветните уста-
нови во кои се врши просветно-педагошката служ-
ба, нивната развиеност и оддалеченост како и спо-
ред бројот на наставниците и воспитачите во нив". 

Член 18 
Членот 22 став 3 се менува и гласи: 
„Просветните советници на Републичкиот завод 

за унапредување на школството се должни за овла-
стувањето од ставот 1 на овој член да го запознаат 
и надлежниот општински завод за школство". 

Член 19 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Ако заводот што го одредил просветно-педагош-

киот преглед утврди дека во Воспитно-образовната 
работа на просветната установа по суштински пра-
шања се отстапува од утврдените наставни планови 
и програми или дека таа работа се спроведува со 
недостатоци кои во знатна мерка го попречуваат ос-
тварувањето на воспитувањето и образованието и 
ако утврди повреда на законот или други неправил-
ности во извршувањето на прописите за организа-
цијата и работата на установата, должен е за тие 
повреди односно неправилности веднаш писмено да 
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ги извести органите на управување во установата, 
надлежниот орган на општинското собрание како и 
основачот кога училиштето го основала работна или 
друга организација". 

Член 20 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Органите на управување во просветната уста-

нова, надлежниот орган на општинското собрание 
и основачот се должни да го разгледаат извештајот 
од претходниот член на овој Закон и да донесат 
своја одлука односно заклучок. За одлуката односно 
заклучокот тие се должни да го известат Заводот". 

Член 21 
Во членот 28 по ставот 4 се додава нов став 5 

кој гласи: 
„Правата и должностите на соработниците на 

Заводот се утврдуваат со договор што се склучува 
помеѓу Заводот и соработникот". 

Член 22 
Членот 29 се брише. 

Член 23 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Просветните советници се назначуваат врз ос-

нова на конкурс. 
За назначувањето на просветните советници и 

нивните работни односи важат прописите за работ-
ните односи во органите на управата". 

Член 24 
Во членот 33 зборовите: „јавните службеници од 

просветната струка" се заменуваат со зборовите „Ра-
ботниците во органите на управата". 

Член 25 
Во членот 35 зборовите „Заводот за унапреду-

вање на школството на НРМ" се заменуваат со збо-
ровите „Републичкиот завод за унапредуварБе на 
школството", а зборовите „заводите за школство на 
околиските народни одбори" се заменуваат со збо-
ровите „општинските заводи за школство". 

Член 2,6 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Општинските заводи за школство поднесуваат 

годишен извештај за својата работа и за наставно-
воспитната работа на просветните установи од своето 
подрачје на надлежниот орган на општинското со-
брание и на Републичкиот завод на унапредување на 
школството, а се должни по нивно барање да им 
поднесат и повремен извештај по одредени пра-
шања". 

Член 27 
Членот 37 се менува и гласи: 
„Републичкиот завод за унапредување на школ-

ството за својата работа му поднесува извештај на 
Републичкиот секретар за просвета". 

Член 28 
Во членот 38 зборовите „Советот за просвета на 

НРМ" се заменуваат со зборовите „Републичкиот се-
кретар за просвета", зборовите „Заводот за унапре-
дување па школството на НРМ" се заменуваат со 

зборовите „Републичкиот завод за унапредување на 
школството", а зборот „Советот" се заменува со збо-
ровите „Републичкиот секретар за просвета". 

Член 29 
Членот 39 се менува и гласи: 
„П1о барање на Републичкиот секретар за про-

света, Републичкиот завод за унапредување на 
школството е должен да проучи одделно прашање 
од делокругот на Заводот и достави свое мислење 
односно да формулира предлог за решавање на оп-
ределено прашање, а Заводот може и сам да му 
предлага на Републичкиот секретар за просвета ре-
шавање на одделни прашања од надлежноста на 
Републичкиот секретаријат за просвета". 

Член 30 
Членот 40 се брише. 

Член 31 
Членот 41 се менува и гласи: 
„Одредбите од членот 39 од овој Закон сходно 

се применуваат и на односите помеѓу општинскиот 
завод за школство и општинското собрание односно 
неговите надлежни органи". 

Член 32 
Членовите 42 и 43 се бришат. 

Член 33 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

вото објавување во „Службен весник на СР Маке-
донија". 

114. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-ИС-

ТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за научно-истражувачка работа, што го донесе Со-
бранието на Социјалистичка Република Македони-
ја на седницата на Републичкиот собор одржана на 
12 април 1965 година и на седницата на Просветно-
културниот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 127 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за Републичкиот фонд за научна 
работа („Службен весник на НРМ" број 42/60 год.), 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и во него се вршат изменувања и 
дополнувања така што неговиот текст гласи: 



17 април, 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ ,Др. 14 - Стр. 287 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НАУЧНО-

ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

поттикнување и помагање на научно-истражувач-
ката работа од првенствено значење за стопанскиот 
и општествениот развиток на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, се основа Републички фонд за 
научно-истражувачка работа (во натамошниот текст 
Фондот). 

Член 2 
Извори на приходите на Фондот се: 
а) средства од републичкиот буџет, 
б) средства од работни и други организации, 
в) камата на средствата на Фондот вложени ка ј 

банката, и 
г) други извори. 
Средствата на Фондот се држат на посебна 

сметка во банката. 
Член 3 

Заради овозможување на повеќе годишно фи-
к с и р а њ е на научно-истражувачката работа, на Фон-
дот може да му се обезбедуваат средства од репуб-
личкиот буџет по пат на финансиска програма спо-
ред одредбите од Основниот закон за финансирање 
на општествено-политичките заедници. 

Член 4 
Од средствата на Фондот се финансираат научна 

истражувања, утврдени со програмата за научно-
истражувачка работа, што ја донесува Советот за 
научна работа на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Од средствата на Фондот се финансира и изград-
бата на објекти, набавка на опрема, школување и 
усовршување на кадри и публикување на научни 
трудови. 

Корисници на средствата од Фондот можат да 
бидат научните установи, работни и други органи-
зации како и одделни научни работници. 

Со статутот на Фондот и други општи акти се 
утврдува начинот, постапката и мерилата за доде-
лување средства од Фондот. 

Член 5 
Средствата од Фондот се доделуваат, во вид на 

кредити или без обврска на враќање. 
Средствата од Фондот се даваат, по правило, под 

услов во финансирањето да учествува и корисникот 
со свои или други средства. 

Средствата на Фондот можат да се употребуваат 
и за создавање поволни услови за добивање кредити 
од банката. 

Член 6 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 7 
Со Фондот се управува според начелата на оп-

штественото управување. 

Член 8 
Фондот има свој статут со кој поблиску се опре-

делува организацијата и работењето на Фондот. 
Со статутот на Фондот особено се утврдува: на-

чинот на формирањето на средствата на Фондот и 
начинот на работењето на Фондот, органите што се 
овластени за располагање со средствата и што се од-
говорни за законитоста и правилноста на употре-
бата на средствата на Фондот, органите што се од-
говорни за правилното вршење на сметководствените 
работи и за ракување со средствата, како и други 
работи и задачи од делокругот на органите на упра-
вувањето на Фондот; правата и должностите на ор-
ганите на управувањето спрема основачот на Фон-
дот и спрема корисниците на средствата на Фон-
дот; постапката за донесувале на финансискиот 
план и завршната сметка на Фондот; начинот на 
известување на јавноста за работењето на Фондот, 
како и други прашања од значење за самоуправу-
вањето и работењето на Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот а го потврдува Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија. 

Џ ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ 

Член 9 
Средствата на Фондот се користат врз основа на 

годишен финансиски план. 
Финансискиот план на Фондот се донесува во 

склад со програмата за научно-истражувачката ра-
бота и општите услови за остварувањето на таа 
програма. 

Член 10 
Финансискиот план и завршната сметка на 

Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот. 

Член 11 
Финансискиот план, завршната сметка и изве-

штајот на Фондот се јавни и им се достапни на заин-
тересираните научни установи, работни и други ор-
ганизации и поединци. 

111 НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 12 
Средствата од Фондот се доделуваат според од-

редбите на овој закон и статутот на Фондот. 

Член 13 
Научна установа, научен работник и друго за-

интересирано лице за вршење на научни работи, 
можат да поднесат приговор до Управниот одбор 
на Фондот, ако сметаат дека со доделувањето на 
средствата од Фондот на друга научна установа, на-
учен работник и друго заинтересирано лице е не-
оправдано повреден нивниот интерес. 

Приговорот се поднесува во рок од 8 дена од 
денот на примањето на известувањето за решението. 

При решавањето по приговорите од овој член 
не се применуваат одредбите од Законот за општата 
управна постапка. 

IV УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 
Член 14 

Со Фондот управуваат Управниот одбор и ди-
ректорот. 
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Член 15 
Управниот одбор на Фондот има најмалку И 

членови. 
Претседателот и половината од членовите на 

Управниот одбор ги именува Извршниот совет, а 
другата половина ја сочинуваат претставници што 
ќе ги делегираат оние установи и организации што 
ќе ги определи Извршниот совет. 

Директорот на Фондот е член на Управниот од-
бор според своето службено место. 

Член 16 
Мандатот на членовите на Управниот одбор на 

Фондот трае четири години. 
Секоја втора година се именува, односно деле-

гира половина од членовите на Управниот одбор. 
Исто лице не може два пати едно подруго да 

биде именуван, односно делегиран за член на Управ-
ниот одбор на Фондот. 

Член 17 
Управниот одбор на Фондот: 
— донесува статут на Фондот; 
— донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот, 
— утврдува поблиски услови за доделување 

средства од Фондот во согласност со републичката 
програма за научна работа и општите услови за 
остварување на таа програма и финансискиот план 
на Фондот, 

— одлучува за доделување средства од Фондот 
на научни установи и одделни научни работници 
како и други заинтересирани, 

— го следи извршувањето на финансискиот план 
и договорите по кои се доделени средства од Фон-
дот, 

— одлучува за преземање на обврски на Фондот 
кон научно-истражувачките установи, организации 
и научни работници во земјата и странство, а во 
границите на средствата утврдени со финансискиот 
план на Фондот, и одобрените други средства за 
плаќање, 

— одлучува за задолжување на Фондот, 
— врши други работи определени со овој За-

кон и статутот на Фондот. 
Член 18 

Директорот на Фондот го именува и разрешува 
Извршниот совет. 

Член 19 
Директорот го застапува Фондот. Директорот на 

Фондот е наредбодател за извршување на финанси-
скиот план на Фондот и ги заклучува договорите со 
корисниците на средствата од Фондот. 

Член 20 
Фондот има своја администрација. 
Расходите за административните работи на Фон-

дот се предвидуваат со финансискиот план на 
Фондот. 

V ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 21 
До донесувањето на финансиската програма со 

која се обезбедуваат средства на Фондот од репуб-
личкиот буџет (член 3 од овој Закон) Фондот може 

да преземе обврски што ќе ги извршува во следните 
години само до висината на износот на средствата 
со кои располага во годината во која создава такви 
обврски. 

Член 22 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен весник на Социјалистичка 
Република Македонија". 

115. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 

ПАТИШТА 
Се прогласува Законот за основање на Репуб-

лички фонд за патишта, што го донесе Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 6 април 
1965 година и на седницата на Стопанскиот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 67 
13 април 1965 год. 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Уредбата за основање на Републич-
киот фонд за патишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 2/62), се усогласува со Уставот на Социјалис-
тичка Република Македонија и се донесува закон 
кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ОСНОВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 

ПАТИШТА 

I ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се основа Републички фонд за патишта (во 

понатамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Фондот има ово ј ство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 

Член 3 
Фондот има статут. 
Со статутот на Фондот се утврдува: 
начинот на формирањето на Фондот, начинот 

на работењето на Фондот, правата и должностите 
на Управниот одбор во управувањето со Фондот и 
спрема основачот и корисниците на средствата од 
Фондот; надзорот над употребата на средствата; 
постапката за донесување на финансискиот план 
и завршната сметка на фондот; начинот на извес-
тувањето на јавноста за работењето на Фондот, 
организацијата и систематизацијата на работните 
места на Фондот како и други прашања од значе-
ње за самоуправувањето и работењето на Фондот 
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Статутот го донесува Управниот одбор на Фон-
дот, а го потврдува Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија. 

Член 4 
Средствата на Фондот се образуваат од: 
1. средствата што ќе и припаднат на Соција-

листичка Република Македонија според одредбите 
на Основниот закон за претпријатијата за па-
тишта; 

2. средствата од буџетот на Социјалистичка 
Република Македониј а; 

3. од каматата на средствата на Фондот вло-
жени кај Банката; 

4. кредити; 
5. други приходи. 

Член 5 
Средствата на Фондот се користат за одржу-

вање, реконструкција и изградба на јавни патишта. 

Член 6 
Фондот непосредно склучува договор со прет-

пријатијата за патишта, односно со организациите 
што се овластени од Републиката како и инвести-
тори во реконструкцијата и изградбата на патиш-
тата, за видот и обемот на работите како и за 
условите на плаќањето надоместок за работите. 

Средствата за финансирањето на работите од 
претходниот став се даваат без обврска на вра-
ќање. 

Условите за доделување на средства ги утвр-
дува Управниот одбор на Фондот. 

И ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА ФОНДОТ 

Член 7 
Средствата на Фондот се користат врз основа 

на финансискиот план 
Со финансискиот план средствата се распреде-

луваат по намени и износи. 

Член 8 
За извршување на финансискиот план се со-

ставува завршна сметка. 

III УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 9 
Со Фондот управува Управен одбор кој се со-

стои од 15 члена. 
Членовите на Управниот одбор ги именува 

Извршниот совет од редот на заинтересираните 
органи, работните организации и здруженијата. 

Мандатот на членовите трае две години. Се-
која година се врши именување на половината од 
членовите на Управниот одбор. Исто лице не може 
да биде именувано едно по друго повеќе од два 
мандарин периоди. 

Член 10 
Управниот одбор: 
1. донесува статут; 
2. донесува финансиски план и завршна смет-

ка на фондот; 
3. одлучува за заклучување на кредити; 
4. го контролира користењето на одобрените 

средства; 

5 врши и други работи определени со Законот 
и со Статутот на Фондот. 

Член 11 
Фондот го претставува и го застапува претсе-

дателот на Управниот одбор. 
Наредбодател на извршување на финансискиот 

план на Фондот е претседателот на Управниот' од-
бор, а со Статутот на Фондот може да се определи 
ново наредбодавно право да се пренесе на друг 
член на управниот одбор на Фондот. 

Член 12 
За вршење на својата работа Фондот има ад-

министрација чие финансирање се обезбедува од 
средствата на Фондот. 

IV ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 13 
Овој закон, влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

116. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за Републички фонд 
за социјални установи, што го донесе Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија на сед-
ницата на Републичкиот собор одржана на 6 ап-
рил 1965 година и на седницата на Социјално-
здравствениот собор одржана.на 12 април 1965 го-
дина. 

У. ђр. 76 
13 април 1965 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СРМ, Уредбата за осно-
вање фонд за социјални установи („Службен вес-
ник на НРМ" бр. 24/52 и 1/61) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во неа се вршат измени и дополненија така што 
нејзиниот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА СОЦИЈАЛНИ 

УСТАНОВИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

финансирањето на изградбата, доградбата, адапта-
цијата и опремата на социјалните установи, се ос-
нова Републички фонд за социјални установи 
(Фонд). 

Член 2 
Фондот има својство на правно лице. 
Седиштето на Фондот е во Скопје. 
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Член 3 
Фондот има статут. 
Со статутот на Фондот особено се уредуваат 

целите, задачите и начинот на формирањето на 
средствата, начинот на работењето на Фондот, ор-
гани кои се овластени за располагање со сред-
ствата и одговорни за законитост и правилност за 
употреба на средствата, надзорот над употребата 
на средствата, правата и должностите на управ-
ниот одбор во управувањето со Фондот и спрема 
оснивачот и корисниците на средствата од Фондот, 
постапката за донесување на финансовиот план и 
завршната сметка, начинот на известувањето на 
јавноста за работењето на Фондот, како и други 
прашања од значење за самоуправувањето и ра-
ботењето на Фондот. 

Член 4 
Статутот го донесува управниот одбор на Фон-

дот. 
Статутот го потврдува Собранието на Соција-

листичка Република Македонија. 

Член 5 
Средствата на Фондот се образуваат од: 
— приходите на Републиката остварени од па-

ричните казни и одземените предмети според про-
писите за прекршоците, доколку со закон тие не 
се поинаку распоредени; 

— прилозите, помошните и подароците од ра-
ботни и'други организации и поединци; 

— каматите и ануитетите од средствата на 
Фондот; и 

— други приходи. 

Член 6 
Средствата на Фондот се употребуваат: 
за изградување и опрема на нови социјални 

установи; 
за проширување, адаптирање и доградување 

на постојните социјални установи, како и за до-
полнување на истите со опрема и инвентар. 

Средствата на Фондот се даваат без обврска 
на враќање или во вид на кредит. 

Намените за кои средствата на Фондот ќе се 
даваат се определуваат со финансовиот план на 
Фондот. 

Член 7 
Корисниците на Фондот можат да бидат со-

цијални установи, општествено-политички заедни-
ци, месни заедници, работни и други организации. 

Член 8 
Средствата на Фондот се утврдуваат и распо-

редуваат со финансовиот план. Одделната распре-
делба на средствата на корисници се врши по пат 
на конкурс. 

За извршувањето на финансовиот план се со-
ставува завршна сметка. 

Член 9 
За средствата на Фондот што се даваат со и 

без обврска на враќање, се склучува писмен дого-
вор помеѓу Фондот и корисникот на средствата. 

Условите за користење на средствата и еле-
ментите на договорот се определуваат со статутот 
на Фондот1 и финансовиот план. 

Член 10 
Со Фондот управува управен одбор. 
Управниот одбор има најмалку 9 члена кои ги 

именува Извршниот совет. 
Членовите на управниот одбор се именуваат 

за време од четири години. 
Секоја втора година се именува половина од 

вкупниот број членови на управниот одбор. 
Исто лице не може двапати едно подруго да 

биде именуван за член на управниот одбор. 

Член 11 
Управниот одбор на Фондот: 
— донесува статут на Фондот; 
— донесува финансов план и завршна сметка 

на Фондот; 
— одлучува за распоредување џа средствата 

од Фондот; 
— врши и други работи определени со закон 

и со статутот на Фондот. 

Член 12 
Стручните и административните работи на 

Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за на-
родно здравје и социјална политика. 

Член 13 
Со влегување во сила на овој закон преста-

нуваат на важат Одлуката за натамошно постоење 
на Фондот за социјални установи („Сл. весник на 
НРМ" бр. 41/60) и Правилникот за извршување на 
Уредбата за основање на социјални установи („Сл. 
весник на НРМ" бр. 17/56, 36/56 и 26/59). 

Член 14 
Фондот ќе ги сообрази своите работи со одред-

бите на овој закон во рок ед 6 месеци од денот на 
неговото влегување во сила. 

До донесувањето на статутот, Фондот може да 
ги регулира прашањата кои по одредбите на овој 
закон се регулираат со статутот и со други општи 
акти. 

Член 15 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

117. 
Брз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за унапредување на издавачката дејност, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
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одржана на 23 март 1965 година и на седницата 
на Организационо-политичкиот собор одржана на 
12 април 1965 година. 

У. бр. 104 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за Републичкиот фонд за 
унапредување на издавачката дејност („Службен 
весник на НРМ" број 20/61) се усогласува со Уста-
вот на Социјалистичка Република Македонија и 
во него се вршат измени и дополнувања, така што 
неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

унапредување на издавачката дејност се основа 
Републички фонд за унапредување на издавач-
ката дејност (во натамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Извори на приходите на фондот се: 
а) средства од републичкиот буџет; 
б) подароци, завештанија и друго; и 
в) каматите на средствата на Фондот вложени 

кај банката. 
Средствата на Фондот се држат на посебна 

сметка кај банката. 
Член 3 

Средствата на Фондот се користат за поттик-
нување и помагање издавањето на уметничка ли-
тература (книжевни дела, музички едиции, ликов-
ни едиции и репродукции и друго), политичка и 
научно-популарна литература, одделни публикации 
од научната и стручната литература, како и други 
публикации што се од интерес за општествениот 
развиток (во натамошниот текст: публикации). 

Член 4 
Средствата на Фондот служат за дополнително 

финансирање на оние публикации за кои соодвет-
ни средства обезбедуваат заинтересираните изда-
вачки претпријатија и издавачки установи како и 
заинтересираните органи, работните и други ор-
ганизации што можат да издаваат книги и други 
публикации под условите предвидени во Основниот 
закон за издавачките претпријатија и издавачките 
установи (заинтересирани организации). 

Фондот може, по исклучок, да преземе целосно 
финансирање на одделни публикации што се од 
посебен интерес з а ' општествениот развиток. 

Член 5 
Средствата на Фондот се доделуваат во вид на 

кредит или без обврска на враќање. 

Условите за доделување на средства ги утвр-
дува Управниот одбор на Фондот. 

Член 6 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 7 
Со Фондот се управува според начелата на 

општественото управување. 

Член 8 
Фондот има статут со кој поблиску се опреде-

лува организацијата и работата на Фондот. 
Со статутот на Фондот особено се утврдува: 

начинот на формирањето на средствата на Фондот 
и начинот на работењето на Фондот; органите што 
се овластени за располагање со средствата и се 
одговорни за законитоста и правилноста на упо-
требата на средствата на Фондот; органите што се 
одговорни за правилното вршење на сметковод-
ствените работи и за ракување со средствата, како 
и други работи и задачи од делокругот на органите 
на управувањето на Фондот; правата и должности-
те на органите на управувањето спрема основачот 
на Фондот и спрема корисниците на средствата 
на Фондот; постапката за донесување на финан-
сиски план и завршна сметка на Фондот; начи-
нот на известувањето на јавноста за работењето 
на Фондот, како и други прашања од значење за 
самоуправувањето и работењето на Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот од-
бор на Фондот, а го потврдува Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

И. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ 

Член 9 
Средствата на Фондот се утврдуваат и распо-

редуваат со финансискиот план. 
Финансискиот план и завршната сметка на 

Фондот ги донесува Управниот одбор на Фондот1, 
кои се доставуваат на увид на Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 10 
Финансискиот план и завршната сметка се 

јавни достапни на заинтересираните органи, работ-
ни и други организации и поединци. 

Ш. НАЧИН И ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 11 
Средствата на Фондот се доделуваат по пат 

на конкурс на начин и постапка утврдени со овој 
Зскон и статутот на Фондот. 

Член 12 
Заинтересираната организација, чие барање не 

е задоволено, може да изјави приговор до Уп-
равниот одбор во рок од 8 дена од денот на прие-
мот на известувањето за решението. 

По барањата за доделување на средства од 
Фондот и по приговорите од претходниот став 
Управниот одбор одлучува вон управната постапка. 



стр. 202 - Бр. 14 СЛУЖБЕН ВЕСНИК; НА СРМ 17 април 1965 

Член 13 
Управниот одбор на Фондот средствата за 

финансирање на одделни публикации, за кои по 
конкурсот не се поднесени барања, а се од посебен 
интерес за општествениот развиток, може да ги 
понуди на соодветна заинтересирана организација 
за издавање на публикациите. 

Член 14 

За издавањето на публикации за кои се доде-
луваат средства од Фондот се склучува договор 
помеѓу Фондот и корисникот на средствата. 

Условите и елементите што треба да ги содржи 
договорот се предвидуваат со статутот на Фондот. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 

Член 15 
Со Фондот управува Управен одбор, кој се 

состои од најмалку 11 членови. 
Членовите на Управниот одбор на Фондот ги 

именува Извршниот совет од редот на културните, 
научните, просветните и општествените работници. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор 
трае 2 години. 

Секоја година се именува една половина од 
вкупниот број на членовите на Управниот одбор. 

Никој не може двапати едноподруго да биде 
именуван за член на управниот одбор на Фондот. 

Член 16 
Управниот одбор: 
— донесува статут на Фондот; 
— донесува финансиски план и завршна смет-

ка на Фондот; 
— одлучува за доделување средства од Фон-

дот; 
— го следи извршувањето на договорите; 
— врши и други работи определени со пропи-

си и Статутот на Фондот. 

Член 17 
Фондот го претставува и го застапува пред 

трети лица претседателот на управниот одбор. 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на Фондот е претседателот на Управниот од-
бор. 

Со статутот на Фондот може да се предвиди 
пренесување на наредбодавно^ право од претход-
ниот став врз друг член на Управниот одбор. 

Член 18 
Административните работи на Фондот ги врши 

Републичкиот секретаријат за култура. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 19 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

118. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБ-

ЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Се прогласува Законот за Републичкиот фонд 
за унапредување на културните дејности, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 23 март 1965 година и на седницата на 
Организационо-политичкиот собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 105 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Врз основа на член 32 од Уставниот закон за 
спроведување Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија, Законот за Републичкиот фонд 
за унапредување на културните дејности („Служ-
бен весник на НРМ" број 34/61) се усогласува со 
Уставот на Социјалистичка Република Македонија 
и во него се вршат измени и дополнувања, така 
што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВА-

ЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел да се обезбедат постојани средства за 

поттикнување и помагање дејностите што се од 
посебен интерес за развиток на културата, се осно-
ва Републички фонд за унапредување на култур-
ните дејности (во натамошниот текст: Фондот). 

Член 2 
Извори на приходи на Фондот се: 
1. средства од републичкиот буџет; 
2. подароци, завештанија и други приходи; и 
3. каматите на средствата на Фондот вложени 

к а ј банката. 
Средствата на Фондот се држат на посебна 

сметка ка ј банката. 
Член 3 

Средствата на Фондот се доделуваат: 
1. за организирање и одржување на посебно 

значајни масовни културни активности, манифес-
тации, како и за јавни настанувања на уметници, 
научни и други културни работници од земјата и 
странство (фестивали, смотри, конгреси, совету-
вања, симпозиуми, гостувања, концерти, изложби 
и сл.); 

2. за особено значајни акции што во областа 
на културата ги преземаат одделна органи, работ-
ни и други организации и поединци во земјата и 
странство; 
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3. за популаризира!^ уметнички, научни и 
други достигања во областа на културата; 

4. за вршење конзерваторски и реставраторски 
работи на споменици на културата и природните 
реткости што се од особено значење, како и за 
особено значајни истражувачки дејности во оваа 
област; 

5. за набавување технички средства што овоз-
можуваат особено значајни активности во областа 
на културата; 

6. за надоместок на определени активности на 
здруженијата од областа на уметноста и култура-
та; и 

7. за усовршување на особено талентирани 
млади уметници, како и за помагање и стимулира-
ње творечката дејност на уметниците. 

Средствата што се доделуваат од Фондот на 
органите, работните и други организации за рабо-
тите од т. 1—6 од претходниот став, не можат да се 
користат за покривање на нивните редовни лични 
и оперативни расходи. 

Член 4 
Средствата на Фондот служат за дополнително 

финансирање на дејностите од член 3 точка 1—5 
за кои соодветни средства обезбедуваат и заинте-
ресираните органи, работни и други организации 
и поединци. 

Фондот, по исклучок, може да преземе и це-
лосно финансирање на одделни дејности што се од 
особено значење за развитокот на културата. 

Член 5 
Средствата на Фондот се доделуваат без об-

врска на враќање или во вид на кредит. 
Условите за доделување на средства ги утвр-

дува Управниот одбор на Фондот. 

Член 6 
Фондот има својство на правно лице. 

Член 7 
Со Фондот се управува според начелата на опш-

тественото управување. 

Член 8 
Фондот има статут. 
Со Статутот на Фондот особено се утврдува: 

начинот на формирањето на средствата на Фондот 
и начинот на работењето на Фондот, органите што 
се овластени за располагање со оредствата и се 
одговорни за законитоста и правилноста на упо-
требата на средствата на Фондот; органите што се 
одговорни за правилното вршење на сметководните 
работи и за ракување со ^редствата како и други 
работи и задачи од делокругот на органите на 
управувањето на Фондот; правата и должностите 
на органите на управувањето спрема основачот на 
Фондот и спрема корисниците на средствата на 
Фондот; постапката за донесување на финансиски 
план и завршна сметка на Фондот; начинот на из-
вестување на јавноста за работењето на Фондот, 
како и други прашања од значење за самоупра-
рувањето и работењето на Фондот. 

Статутот на Фондот го донесува Управниот 
одбор на Фондот, а го потврдува Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија. 

II. ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ 

Член 9 
Средствата на Фондот се утврдуваат и распо-

редуваат со финансискиот план. 
Финансискиот план и завршната сметка на 

Фондот ги донесува Управниот одбор. 

Член 10 
Финансискиот план и завршната сметка се 

јавни и достапни на заинтересираните органи, ра-
ботни и други организации и поединци. 

III. НАЧИН И ПОСТАПКА НА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВА ОД ФОНДОТ 

Член 11 
Средствата на Фондот се доделуваат по пат на 

конкурс, а на начин и постапка утврдени во овој 
закон и Статут на Фондот. 

Член 12 
Кога за доделување на средства од Фондот по-

стојат повеќе одделни барања за иста дејност од-
носно намена, интересентот, чие барање не е задо-
волено, може да изјави приговор до Управниот 
одбор во, рок од 8 дена од денот на приемот на 
известувањето за решението. 

По барањата за доделување на средства од 
Фондот и по приговорите од претходниот став 
Управниот одбор одлучува вон управната постапка. 

Член 13 
Управниот одбор на Фондот може да опреде-

ли средства за финансирање дејности за кои не се 
доставени барања во смисла на член 11, а се од 
особено значење за развитокот на културата, и 
да му ги понуди на соодветен орган, работна или 
друга организација и поединец да го преземат 
нивното остварување. 

Член 14 
Средствата добиени од Фондот можат да се 

користат само за намената за која се дадени. 
Фондот може да го прекине натамошното ис-

платување на средствата, односно да бара враќање 
во целост или делумично на веќе доделените сред-
ства, ако тие се користат спротивно на намената 
за која се дадени или ако органот, работната и 
друга организација односно поединецот, на кои им 
се доделени средствата, ги намалат сопствените 
расходи предвидени за истата цел. 

IV. УПРАВУВАЊЕ СО ФОНДОТ 
Член 15 

Со Фондот управува Управен одбор, кој се 
состои најмалку од 13 членови. 

Членовите на Управниот одбор на Фондот ги 
именува Извршниот совет од редот на културните, 
научните, просветните и општествените работници 
и заинтересираните здруженија и организации. 

Мандатот на членовите на Управниот одфор 
трае две години. Секоја година се именува една 
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половина од вкупниот број на членовите на Управ-
ниот одбор. 

Никој не може два пати едноподруго да биде 
именуван за член на Управниот одбор ал Фондот 

Член 16 
Управниот одбор: 
1. донесува статут на Фондот; 
2. донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот; 
3. одлучува за доделување средства од Фондот; 
4. го контролира користењето и трошењето на 

доделените средства; 
5. врши други работи определени со прописи и 

Статутот на Фондот. 
Член 17 

Фондот го претставува и го застапува пред 
трети лица претседателот на Управниот одбор. 

Наредбодател за извршување на финансискиот 
план на Фондот е претседателот на Управниот од-
бор 

Со Статутот на Фондот може да се предвиди 
пренесување на наредбодавного право од претход-
ниот став на друг член на Управниот одбор. 

Член 18 
Административните работи на Фондот ги врши 

Републичкиот секретаријат за култура. 

V. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 19 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

119. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-

НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА 
ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 

СТИПЕНДИИ 

Се прогласува Законот за престанок на важе-
њето на Одлуката за основање Републички фонд 
за стипендии, што го донесе Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 
година и на седницата на Просветно-културниот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 128 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, Одлуката за основање Републички 
фонд за стипендии („Службен весник на НРМ" бр 
2/56) се усогласува со Уставот и нејзиниот текст 
гласи: 

17 април 1965 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ОСНОВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА 

СТИПЕНДИИ 

Член 1 
Одлуката за основање Републички фонд за 

стипендии („Службен весник на НРМ" бр. 2'58) 
престанува да важи. 

Член 2 
До донесувањето на посебен закон обврските 

на Републичкиот фонд за стипендии што произ-
легуваат од договорите за стипендии продолжуваат 
да се извршуваат на досегашниот начин. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од не-

говото објавување во „Службен весник на СР Ма-
кедонија". 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 244 и 245 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 53/57) и добиениот предлог од советите на ра-
ботните заедници при просветните установи, Кон-
курсната комисија при Советот за просвета на 
Собранието на општината Битола 

распишува 
Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на работните места во просветните 
установи за раководен, наставен и воспитен пер-
сонал за учебната 1965/66 година и тоа: 

I. Гимназија „Ј. Б. Тито" — Битола 
1. Лом. директор — — — — — — — 1 
2. Професор за македонски јазик — — 1 
3. Професори за англиски јазик — — — 2 
4 Професор за германски јазик — — — 1 
5. Професори за физика — — — — — 3 
6. Професори за математика со нацрт, 

геометрија — — — — — — — — 5 
7. Професор за биологија — — — — — 1 
8. Професор за соц. со психолог, и фило-

зофија - - - - - - - - - 1 
9. Професор за музичка уметност — — — 1 

10. Професор за ликовна уметност — — 1 
11. Професор за физичко образование 

(жена) — — — — — — — — — 1 
12. Професори за општотехничко образо-

вание — — — — — — — — — 2 
II. Гимназија „ Бр. Миладиновци" — Битола 
1. Директор — — — — — — — — 
2. ПЈом. директор — — — — — — — 
3. Професор за физика — — — — — 
4. Професор за општотехничко образование 
5. Професор за психологија со логика — 
6. Професор за филозофија — — — — 
7. Професор за руски јазик — — — — 
8. Професор за хемија — — - - — 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК; НА СРМ 



17 април 1965 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 

Ш. Електро-машински училишен центар — Битола 
1. Професор или наставник за машински 

елементи — — — — — — — — 1 
2. Професори или наставници за погонска 

група предмети — — — — — — — 2 
3. Наставник за техничка документација 1 
4. Наставник или учител за практ. настав. 

за мет. струка — — — — — — — 1 
5. Наставник или учител за практ. наст. 

за метало-глодар — — — — — — 1 
6. Програмер дидактичар — — — — — 1 

IV. Земјоделско училиште — Битола 
1. Професор за географија и историја — 1 
2. Професор за овоштарство — — — — 1 
3. Професор или наставник за физичко 

воспитување — — — — — — — 1 
V. Економско училиште — Битола 

1. Професор за статистика и финансии 1 
VI. Музичко училиште — Битола 

1. Професор за теоретска настава — — 1 
2. Професори за виолина — — — — 2 
3. Професор за виолинчело — — — — 1 
4. Професор за кларинет — — — — — 1 
5. Професор за клавир — — — — — 1 
6. Професор или наставник за македонски 

и руски јазик — — — — — — — 1 
7. Наставник или стручен учител за труба 

и хорна — — — — — — — — — 1 
8. Наставник или стручен учител за клавир 1 

VII. Ветеринарно училиште — Битола 
1. Професор за македонски јазик со допол. 

во друго учил. — — — — — — — 1 
2. Професор за фран. и латин. со допол. 

во друго училиште — — — — — — 1 
3. Професор или наставник за математика 

и физика — — — — — - — — 1 
VIII. Училиште за ученици во стопанството — 

Битола 
1. Пом. директор — — — — — — — 1 
2. Професор за македонски јазик — — 1 
3. Професори или наставници за мате-

матика — — — — — — — — — 2 
4. Професор за економско образование — 1 
5. Професор или настав. за технологија и 

обработка — — — — — — — — 1 
6. Наставник за технологија на матери-

јалите — — — — — — — — — 1 
7. Наставник за машински елементи — — 1 
8. Настав. или проф. за техн. цртање со 

нацрт, геометрија — — - — — — 2 
9. Наставник за електро" стручни предмети 1 

10. Наставник за мотори и мотори, возила 
со елек. на автом. — — — — — — 1 

11. Наставник за физичко воспитување — 1 
IX. Основно училиште „Тод. Ангелески" — Битола 

1. Наставници за математика и физика — 2 
2. Наставник за биологија и хемија — — 1 
3. Наставници за англиски јазик — — — 2 
4. Наставник за ликовно воспитување — 1 
5. Наставник по општотехничко образо-

вание — — — — — — — — — 1 
X. Основно училиште „Тр. Пановски" — Битола 

1. Наставник за физика и математика — 1 

2. Наставник или стручен учител за фи-
зичко воспитување — — — — — — 1 

3. Наставник или стр. учител за општотех-
ничко образование — — — — — — 1 

XI. Основно училиште „Гоце Делчев" — Битола 
1. Директор — — — — — — — — 1 
2. Учител за одделенска настава за српска 

паралелка — — — — — — — — 1 
3. Наставник или стручен учител за фи-

зичко воспитување — — — — — 1 
XII. Основно училиште „Стив Наумов" — Битола 

1. Наставник за општотехничко воспи-
тување — — — — — — — — 1 

2. Наставник за математика — — — — 1 
XIII. Основно училиште „Коле Канински" — 

Битола 
1. Наставник за англиски јазик — — — 1 
2. Наставник или професор за биологија I 

XIV. Основно училиште „Кирил и Методи" — 
Битола 

1. Директор — — — — — — — — 1 
XV. Основно училиште „Никола Тесла" — Битола 

1. Учители за турски наставен јазик — — 3 
2. Наставник за математика и физика на 

турски јазик — — — — — — — 1 
3. Наставник за физичко воспитување — 1 
4. Наставник за музичко образование со 

мандулински оркестар — — — — — 1 
XVI. Основно училиште за возрасни „Таки 

Даскало" — Битола 
1. Наставник или професор за историја со 

економика — — — — — — — — 1 
XVП. Установа за претшколско воспитување — 

Битола 
1. Учителки — васпитачки — — — — 2 

XVIII. Основно училиште „Никола Карев" — 
с. Буково 

1. Наставник или професор за руски и 
француски јазик — — — — — — 1 

2. Наставник за математика — — — — 1 
XIX. Основно училиште — с. Бач 

1. Наставник за општотехничко образова-
ние и физика — — — — — — — 1 

2. Наставник за физичко воспитување 
со договор — — — — — — — — 1 

3. Наставник за руски јазик — — — — 1 
4. Учители за одделенска настава во с. 

Живојно — — — — — — — — 2 
5. Учител за одд. настава во с. Сович — 1 

XX. Основно училиште „Бр. Миладиновци" — с. 
Д. Српци 

1. Директор — — — — — — — — 1 
2. Наставник за руски јазик — — — — 1 

XXI. Основно училиште „Иван Горан Ковачиќ" — 
Дедебалци 

1. Наставник за математика — — — — 1 
2. Наставник за историја со општество — 1 
3. Наставник за географија со дополнување 1 

XXII. Основно училиште „Иво Рибар Лола" — с. 
Црноец 

1. Директор — — — — — — — — 1 
2. Наставник за математ. со допол. на 

ликовно — — — — — — — — 1 
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ХХШ. Основно училиште „Бр. Миладиновци" — с. 
Добрушево 

1. Наставник за македонски јазик — — 1 
2. Наставник за српско-хрватски и маке-

донски јазик — — — — — — — 1 
3. Наставник за историја и географија 1 
4. Учител за одд. настава со макед. настав. 

јазик за с. Мусинци — — — — — 1 

XXIV. Основно училиште „Коста Рацин" — с. 
Ивањевци 

1. Учител за одд. настава (шип. нас. јазик) 
— с. Древеник — — — — — — — 1 

2. Учител за одд. настава во с. Св. Тодори 1 
3. Наставник за ликовно со дополнување 

на ОТО - - - - - - - - - 1 
XXV. Основно училиште „Коста Рацин" — с. 

Велушина 
1. Учители за одделенска настава (тип. 

јазик) — с. Кишава — — — — — 2 
2. Учители за одд. настава (шип. наст. 

јазик) во с. Острец — — — — — — 2 

XXVI. Основно училиште „Борис Кидрич" — с. 
Старавина 

1. Наставник за македонски јазик — — 1 
2. Наставник за српски јазик со дополну-

вање — — — — — — — — — 1 
3. Наставник за биологија со хемија — — 1 
4. Наставник за руски и француски јазик 1 
5. Наставник за математика — — — — 1 
6. Наставник за физичко воспитување — 1 
7. Учител за одделенска настава во село 

Градешница — — — — — — — 1 

XXVII. Основно училиште „Иво Рибар Лола" — 
с. Маково 

1. Наставник по биологија со дополнување 1 

XXVIII. Основно училиште „К. Јосифовски Питу" 
— с. Брод 

1. Наставник за македонски јазик — — 1 
2. Наставник за руски јазик — — — — 1 
3. Наставник за географија со дополнување 1 
4. Наставник за историја и општество — 1 
5. Наставник за физика и општотехничко 

образование — — — — — — — 1 
6. Учител за одд. настава — комбинирана 

во с. Добровени — — — — — — 1 
XXIX. Основно училиште „Кирил и Методи" — 

с. Кукуречани 
1. Наставник за историја — — — — — 1 

XXX. Основно училиште „Бр. Миладиновци' -
с. Рамна 

1. Наставник за општество, историја со до-
полнување — — — — — — — — 1 

2. Наставник за музичко воспитување — 1 
XXXI. Основно училиште „Гоце Делчев" - -

с. Могила 
1. Директор — — — — — — — — 1 

XXXII. Основно училиште „Сл. Лумбарковски" - -
с. Новаци 

1. Директор - — — — — — — — 1 

XXXIII. Центар за економика и унапредување на 
домаќинството 

1. Директор — — — — — — — — 1 
У с л о в и : 

1. За работното место под 1/1 — пом. директор 
на Гимназијата „Ј. Б. Тито" — завршен филозов-
ски факултет, положен стручен испит и најмалку 
3 години практика. 

2. За работното место под 2/1 — директор на 
Гимназијата „Бр. Миладиновски" — завршен фило-
зовски факултет, положен стручен испит и 5 го-
дини практика. 

3. За работното место 2/2 — пом. директор на 
Гимназијата „Бр. Миладиновци" — завршен фило-
зовски факултет, положен стручен испит и нај-
малку 3 години практика. 

4. За работните места! ПРОФЕСОР, кандидати-
те да имаат завршено соодветен факултет и група. 

5. За работните места наставник, кандидатите 
да имаат завршено педагошка академија — соод-
ветна група. 

6. За работните места СТРУЧЕН УЧИТЕЛ -
кандидатите да имаат завршено соодветна стручна 
школа. 

7. За работното место под 8/1 — пом. директор 
на Училиштето за ученици во стопанството — 
завршена педагошка академија, положен стручен 
испит и 5 години практика. 

8. чЗа работното место под 11/1, 15/1 кандида-
тите треба да имаат завршено филозовски факул-
тет, положен стручен испит или завршена педа-
гошка академија, положен стручен испит со над 
5 години практика или учителска школа, положен 
стручен испит и над 10 години практика. 

9. За работното место под 11/2 — завршена 
учителска школа на српскохрватски јазик, поло-
жен стручен испит и најмалку 5 години работен 
стаж. 

10. За работното место 16/1 учителска школа 
со турски наставен јазик. 

11. За работното место под ХУП/1 — завршена 
учителска школа, положен стручен испит и 8 го-
дини работен стаж. 

12. За работните места под Х1Х/4, 5, ХХШ/4, 
ХХ1У/2, ХХУ1/7 и ХХУШ/6 - кандидатите треба 
да имаат завршено учителска школа. 

13. За работните места под ХХУ/1 и 2 канди-
датите да имаат завршена учителска школа на 
шиптарски наставен јазик. 

14. За работните места под ХХ/1, ХХХ1/1 и 
ХХХП/1 — кандидатите треба да имаат завршено 
педагошка академија, положен стручен испит и 
најмалку 5 години практика или учителска школа 
со положен стручен испит и 8 години практика. 

15. За работното место ХХХШ/1 — завршена 
виша домаќинка школа со најмалку 3 години 
практика, учителско-домаќинска школа, положен 
стручен испит и 5 години практика или учителска 
школа положен стручен испит и 10 години прак-
тика. 

Молбите со 50 динари такса се доставуваат 
директно до соодветните училишта најдоцна до 31 
мај 1965 година. 
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Кандидатите што првпат стапуваат на служба 
ги доставуваат сите документи по чл. 31 од ЗЈС, 
додека другите кандидати сите потребни докумен-
ти (потврда за работниот стаж, последните оцену-
вачки листови за двете години, документи за завр-
шено училиште, положен стручен испит и изјава 
дека не се стипендисти на други општини). 

За поблиски информации кандидатите можат 
да се обратат до соодветните училишта. (553) 

Врз основа на чл. 245 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр. 31/62) и 
Правилникот за пополнување упразнетите места 
на наставниот и воспитниот персонал во училиш-
тата и другите установи („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/58), Конкурсната комисија при Со-
ветот за просвета на Општинското собрание — 
Берово, а по предлог одлуките на училишните 
совети 

распишува 
Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 

за пополнување на упразнетите места на наставно-
воспитниот персонал во училиштата од територи-
јата на Беровска општина за учебната 1965/66 го-
дина и тоа: 

I. УЧИЛИШТА ОД П СТЕПЕН 

1. Гимназија „Ацо Русковски" — Берово 
— еден професор по македонски јазик; 
— еден професор по француски јазик; 
— еден професор по англиски јазик; 
— еден професор по германски јазик; 
— еден професор по1 латински јазик; 
— двајца професори по историја; 
— еден професор по географија; 
— еден професор по логика и психологија; 
— еден професор по социологија; 
— двајца професори по биологија; 
— еден професор по физика; 
— двајца професори по математика; 
— еден наставник по општо-техничко образ. 

УСЛОВИ: За звањето професор завршен соодветен 
факултет; 

За звањето насгавник виша школа. 

П. УЧИЛИШТА ОД I СТЕПЕН 

1. Основно училиште „Ацо Русковски" — 
с. Двориште 

— еден наставник по математика и физика; 
— еден наставник по запознавање на природата; 

2. Основно училиште „Даме Груев" - с. Русиново 
— еден наставник по историја и географија; 

3. Основно училиште „Кирил и Методи" — 

Владимирово 

— еден наставник по француски јазик; 

4. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. Митрашинци 

— еден наставник по македонски јазик; . 
— еден наставник по запознавање на природата; 

5. Основно училиште „Јане Сандански" — 

с. Робово 

— еден наставник по математика и физика: 

6. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. Панчарево 

— еден наставник по математика и физика; 
— еден наставник по историја и географија; 
УСЛОВИ: За упразнетите места во основните 

училишта покрај наставници со завршена педа-
гошка академија кои имаат предимство можат да 
конкурираат и учители со долгогодишна практика 
во предавање на одделни предмети во одделенијата 
од V до УШ. 

За сите наставници на село е обезбеден стан 
и огрев според законските прописи. 

За селата Двориште и Митрашинци има посе-
бен додаток според Уредбата во висина од 3.000 до 
5.000 динари. 

Пријавување на кандидатите: 
Кандидатите што ќе конкурираат треба да 

поднесат таксирани молби до училишните совеги 
на соодветните училишта каде што ќе конкури-
раат. 

Кон молбата треба да приложат: 
— препис од дипломата за образование и стру-

чен испит; 
— одценувачки листови за последните две 

години; 
— потврда дека нема обврска како стипен-

д и ј а ^ . 
Кандидатите што прв пат стапуваат на служба 

сите документи по чл. 31 од Законот за јавните 
службеници. 

Молбите со некомплетирани документи нема 
да се решаваат. 

Конкурсот трае заклучно до 31 мај 1965 година. 
Молбите поднесени по оваа дата нема да се 

земаат во разгледување. (557) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ РЕПУБЛИЧ-
КИОТ ЗАВОД ЗАј СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

- СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. Помошник директор 
2. Саме стоен советник за економско-финансис-

ки прашања 
3. Началник на Одделението за организација и 

унапредување на службата 
4. Референт по прашања на самоуправата 
5. Лекар — советник за амбулантно лекување 
6. Фармацеут — советник по аптекарски услуги 
7. Референт за план и анализи 
8. Референт за договорно осигурување 
9. Референт за здраЕСтвено осигурување во 

странство 
10. Дактшрграф 1а ќли К класа. 
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УСЛОВИ: 
— Кандидатот под точка 1. треба да има ви -̂

сока стручна спрема и најмалку 10 години 
практика, 

— Кандидатот под точка 2. треба да има Еко-
номски факултет со најмалку 10 години 
практика, 

— Кандидатот под точка 3. треба да има ви-
сока стручна спрема и најмалку 10 години 
практика, 

— Канд,идатот под точка 4. треба да има 
Правни факултет и најмалку 5 години прак-
тика, 

— Кандидатот под точка 5. треба да има Ме-
дицински факултет и најмалку 6 години 
практика, 

— Кандидатот под точка 6. треба да има Фар-
мацеутски факултет и најмалку 6 години 
практика, 

— Кандидатот под, точка 7. треба да има Еко-
номски факултет и најмалку 5 години 
практика, 

— Кандидатот под точка 8. треба да има виша 
стручна спрема и најмалку 5 години 
практика, 

— Кандидатот под точка 9. треба да има виша 
стручна спрема и најмалку 4 години прак-
тика и 

— Кандидатот под точка 10. треба да има зва-
ње дактилограф 1а или 16 класа и најмалку 
7 години практика. 
Плата според Правилникот за распределба 

на личниот доход на работниците во Републичкиот 
завод за социјално осигурување — Скопје. 

Молбите со кратка биографија, доказ за струч-
ната спрема и работен стаж се доставуваат до Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување — 
Скопје. 

Настап на работа веднаш. 
Конкурсот трае до пополнување на работните 

места. 

УПРАВНИОТ ОДБОР НА ОСНОВНОТО УЧИЛИ-
ШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" - СЕЛО ЉУБАНЦИ -

СКОПЈЕ 

распишува 

К О Н К У Р С 

1. Беден наставник по историја-географиЈа 
2. Еден наставник по математика 
3. Еден наставник по биологија-хемија 
4. Еден наставник по француски јазик 
5. Две учителски места за одделенска настава 
6. Три учителски места за одделенска настава 

со шиптарски наставен јазик. 
Кандидатите под точка 1, 2, 3 и 4 треба да 

имаат завршено ПА, а под точка 5 и 6 завршена 
учителска школа. 

Молбите таксирани со 50 динари со докумен-
тација по член 31 од ЗЈС и куса биографија да 

Конкурсот орав до 31 мај 1965 година, 
се достават до училиштето! 

Врз основа на чл. 21 и 33 од Законот за 
јавните службеници, Советот при Основното учи-
лиште „Васил Главинов" — Титов Велес 

р а с п и ш у в а 

Р Е Д О В Е Н К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места: 
1. наставник по математика 1 
2. наставник по руски Јазик 1 
3. наставник по општество и историја 1 
4. наставник по општстехничко образование 1 
Услови: 
За работните места под точка 1, 2 и 3 завр-

шена ПА или филозовски факултет соодветна 
група. 

За работното место под точка 4 ПА — група 
општотехничко образование. 

Кандидатите треба да поднесат пријава (мзл-
ба) таксирана со 50 динари државна такса до 
Советот на ова училиште. 

Кон пријавата треба да се приложат: 
1. За кандидатите што се во работен однос: 
— препис од дипломата за образованието и 

стручниот испит, 
— препис од последното решение за звањето 

и личните примања, 
— препис на последните оценувачки листови 

за двете учебни години. 
2. За кандидатите што прв пат стапуваат на 

служба потребни се сите документи по чл. 31 од 
Законот за јавните службеници. 

Рок за пријавување на конкурсот е 20 јуни 
1965 година. 

Не комплетни пријави со потребните доку-
менти како и пријавите поднесени по овој датум 
нема да бидат земени во предвид. (547) 

ЕЛЕКТРОМЕТАЛОПРЕРАБОТУВАЧКОТа УЧИ-
ЛИШТЕ ЗА УЧЕНИЦИ ВО СТОПАНСТВОТО 

„КОЦЕ МЕТАЛЕЦ" - СКОПЈЕ 
р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на следните работни места' 
1. Еден професор по македонски јазик, 
2. Тројца професори по математика, 
% Двајца професори по физика, 
4. Еден машински инженер, или наставник по 

машинска енциклопедија, 
5. Двајца машински инженери или настав-

ници по машински елементи, 
6. Двајца професори (инженери) по електро 

предмети, 
7. Еден професор по физичко воспитување, 
8. Двајца наставници или машински техни-

чари по техничко цртање, 
9. Еден наставник по предвојничка обука. 
У с л о в и : 
Под 1. филозофски факултет — отсек југосло-

венска книжевност со над 5 годи,ни практика; 
Под 2. природно^ математички факултет — 

отсек математика со над 3 год. практика; 
Под 3. природно математички факултет — от-

сек физика со над 3 години практика; 
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Под 4. машински факултет или виша стручна 
педагошка школа во Риека; 

Под 5. машински факултет или виша стручна 
педагошка школа во Риека; 

Под 6. виша стручна школа во Риека или 
СТШ; 

Под 7. висока школа за физичка култура; 
Под 8. виша стручна педагошка школа во 

Риека или СТШ; 
Под 9. средна школа и резервен офицер. 
Личните примања според правилникот за 

расподелба на личниот доход во Училиштето. 
Конкурсот трае до 31. V. 1965 год, 
Молбите се поднесуваат во Училиштето за 

ученици во стопанството „Коце Металец" — Ско-
пје. 

(548) 

СОВЕТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следните работни места: 
1. лекар за специјализација по хигиена со 

ужа специјалност школска хигиена, 
2. лекар за специјал,изација по медицина на 

трудот. 
Услови: под 1 лекар со трогодишен лекарски 

стаж, 
под 2 лекар со трогодишен лекарски стаж, 

положен стручен испит и знаење на странски 
ј.азик. 

Стапување на должност веднаш или по до-
говор. 

Личен доход по правилникот на Заводот. 
Конкурсот трае 15 дена од деног на објаву-

вањето во „Службен весник на СРМ", а молбите 
со документацијата се поднесуваат до Заводот за 
здравствена заштита — Битола, пош. фах 55. (551) 

Конкурсната комисија на Комуналниот завод за 
социјално осигурување — Охрид, во смисла на 
чл. 60 од Статутот на КЗСО и чл. 27 од Правил-
никот за трудови односи 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на следното работно место во 
КЗСО - Охрид: 

1. Шеф на Отсекот за финансии (1) 
У С Л О В И : 

Кандидатот да има завршено високо образо-
вание — економски факултет, најмалку 5 години 
соодветна службеничка практика и положен стру-
чен испит за звањето. 

Молбите правилно таксирани, со приложени 
потребни документи за засновање на работен од-
нос да ги достават на адреса: Комунален завод 
за социјално осигурување — Конкурсна комисија 
— Охрид, најдоцна 15 дена по објавувањето во 
„Службен весник на СРМ". 
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Конкурсот ќе биде во важност до пополну-
вање на работното место. 

Плата по правилникот за распределба на 
личниот доход на работниците на КЗСО. (552) 

СОВЕТОТ НА РАБОТНАТА ЗАЕДНИЦА ПРИ 
ЕЛЕКТРО-МАШИНСКИОТ УЧИЛИШЕН 

ЦЕНТАР - СКОПЈЕ 

р а с п и ш у в а 
р е д о в е н 

К О Н К У Р С 
за пополнување на упразнетите работни места за 
наставен персонал во Електромашинскиот учи-
лишен центар — Скопје за учебната 1965/66 го-
д,ина и тоа: 

1. Професор по македонски јазик 1 
2. Професор по физика со механика 1 
3. Професор или наставник по погонски 

машини 1 
4. Професор или наставник по машински 

елементи 1 
5. Професор или наставник по механичка 

технологија 1 
6. Професор или наставник по основи 

на ел. тех. 1 
7. Професор или наставник по електрични 

машини 1 
8. Наставници или учители по пракса: 

а) Електро отсек 2 
б) Машински отсек (заварувач) 1 

УСЛОВИ: 
За работното место под 1 се бара филозофски 

факултет со положен стручен испит. 
За работното место под 2 природноматематич-

ки факултет. За работните места од 3 до 7 висока 
или виша спрема. За работните места под 8 (на-
ставници по пракса) виша стручна педагошка 
школа или ВК работник во струката со повеќе 
годишна пракса. 

Личниот доход според правилникот за личен 
доход во училишниот центар. 

Учителите по пракса имаат работно време од 
42 саата од кои 36 се наставни, 

Заинтересираните кандидати молбите со куса 
биографија и потребните дсЈрумекти по чл. 31 од 
ЗЈС се доставуваат до Советот на работната заед-
ница на ЕМУЦ - Скопје. 

Рок за пријавување на конкурсот е до 31 мај 
1965 година. (553) 

Советот за просвета на Собранието на општи-
ната Куманово по предлог на органите на упра-
вување во училиштата 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 
за пополнување на испразнетите места во учи-
лиштата за учебната 1965/66 година, и тоа: 

1. Гимназија „Гоце Делчев" — Куманово 
— Директор 1 
— Професор по македонски јазик 1 
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— Професор по шиптарски јазик 1 
— Професор по руски или англиски јазик 1 
— Професор или наставник по историја и ге-

ографија на шиптарски јазик 1 
— Професор по хемија 1 
— Професор по математика 1 
— Наставник или стручен учител по ОТО 1 
— Наставник или стручен учител по пред-

војничка обука 1 

2. Економско училиште „Моша Пијаде" — 
Куманово 

— Економист 1 
— Професор или наставник по математика 1 
— Професор по македонски јазик 1 
— Професор по историја . 1 

3. Метален центар „Наце Буѓони" — Куманово 
— Директор 1 
— Професор по механика 1 
— Професор по машински елементи 1 
- - Стручен учител за практична настава 1 

4. Периодично училиште „Перо Наков" — 
Куманово 

— Наставник по механика и технологија 1 

5. Земјоделски центар „Киро Бурназ" — Долно 
Којнаре 

— Професор по математика 1 
— Агроном од општ или поледелски смер 3 
— Техничар земјоделско-механички смер или 

механичар \ 
Услови за директор на Гимназијата — фило-

зофски факултет и над 5 години практика, за 
Метален центар — технички факултет и над 5 
години практика. 

За професорите соодветен факултет. 
За наставниците ВПШ или ПА соодветна 

група. 
За стручните учители и учители по пракса — 

соодветно средно училиште или висококвалифи-
куван работник од соодветната струка. 

За наставник по метална технологија во Пе-
риодичното училиште да има завршено Виша 
стручна школа во Риека. 

Молбите со потребните документи да се до-
стават до управата на споменатите училишта, 
најдоцна до 15. VI. 1965 година. 

Молбите што не ги содржат бараните доку-
менти нема да се земаат во разгледување. 

Конкурсот трае до 15. VI. 1965 година. (550) 

СОДРЖИНА 
Страна 

105. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за ос-
новното училиште — — — — — — 281 
Закон за измени и дополнувања на За-
конот за основното училиште - — — 281 

106. Указ за прогласување на Законот за по-
дигање јавни споменици — — — — — 293 
Закон за подигање јавни споменици — 293 

107. Указ за прогласување на Законот за би-
блиотеките — — — — — — — — 294 
Закон за библиотеките — — — — — 294 

108. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за специјалните 
училишта — — — — — — — — 301 
Закон за изменување на Законот за спе-
цијалните училишта — — — — — — 301 

109. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за организацијата 
на училиштата во кои наставата се из-
ведува на јазиците на националните мал-
цинства — — — — — — — — — 302 
Закон за изменување на Законот за ор-
ганизацијата на училиштата во кои наста-
вата се изведува на јазиците на нацио-
налните малцинства — — — — — — 302 

НО. Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Законот за 
прогласување на црквата „Св. Спас" во 
Скопје за културно-историски паметник 302 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за прогласување на црквата „Св. 
Спас" во Скопје за културно-историски 
паметник — — — — — — — — 303 

111. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за илинденските 
пензии — — — — — — — — — 303 
Закон за изменување на Законот за илин-
денските пензии — — — — — — 303 

112. Указ за прогласување на Законот за 
изменување и дополнување на Законот 
за сместување на деца во други фамилии 303 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за сместување на деца во други 
фамилии — — — — — — — — 303 

113. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
прооветно-педагошката служба — — — 304 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за просветно-педагошката служ-
ба - - - - - - - - - - 304 

114. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот фонд за научно-истражувач-
ка работа — — — — — — — — 306 
Закон за Републичкиот фонд за научно-
истражувачка работа — — — — — 307 

115. Указ за прогласување на Законот за ос-
новање на Републички фонд за патишта 308 
Закон за основање на Републички фонд 
за патишта — — — — — — — — 308 

116. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публички фонд за социјални установи — 309 
Закон за Републички фонд за социјални 
установи — — — — — — — —- 309 

117. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот фонд за унапредување на из-
давачката дејност — — — — — - 310 
Закон за Републичкиот фонд за унапре-
дување на издавачката дејност — — — 311 

118. Указ за прогласување на Законот за Ре-
публичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности — — — — — 312 
Закон за Републичкиот фонд за уна-
предување на културните дејности — — 312 

119. Указ за прогласување на Законот за 
престанок на важењето на Одлуката за 
основање Републички фонд за стипендии 311 
Закон за престанок на важењето на Од-
луката за основање Републички фонд за 
стипендии — - — — — — — — ЗИ 
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