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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ 
НА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за начинот на финансирање на на-
учните установи, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 3 
јуни I960 година и на седницата на Соборот на 
производителите од 3 јуни I960 година. 

ПР бр. 7 
4 јуни I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАЧИНОТ НА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИ-

ТЕ УСТАНОВИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Научните установи (институтите, развојните ла-

боратории и другите самостојни научноистражувач-
ки установи и организации) самостојно се финан-
сираат според одредбите на овој закон. 

Научните установи се финансираат според про-
писите кои важат за стопанските организации или 
според прописите кои важат за самостојните уста-
нови. 

Со правилата на научната установа се опреде-
лува начинот на нејзиното финансирање. 

Член 2 
Научните установи средствата за финансирање 

на својата научна дејност ги обезбедуваат од надо-
местоците за услугите што ги вршат и од други свои 
приходи. 

Ако научната установа, со оглед на природата 
на своите задачи, не остварува доволно средства за 
финансирање на својата научна дејност од надоме-
стоците за услугите што ги врши и од други свои 
приходи, може да се финансира и од дотации. 

Член 3 
Научните установи самостојно ги утврдуваат и 

ги распределуваат, согласно со одредбите на овој 
закон, сите свои приходи, без оглед од кои извори 
тие произлегуваат. 

Член 4 
Со цел за унапредување на научната работа, 

секоја научна установа формира фонд за научни 
истражувања. 

Член 5 
Институтите, развојните лаборатории и другите 

научноистражувачки единици на академиите на на-
уките, на универзитетите, факултетите, високите 
школи, самостојните установи, општествените орга-
низации и државните органи (научноистражувачки 
единици) можат во согласност со одредбите на овој 
закон да се финансираат како научните установи. 

И. ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Научни установи што се финансираат според про-

писите кои важат -за стопанските организации 
Член б 

На научните установи што се финансираат спо-
ред прописите кои важат за стопанските организа-
ции се применуваат прописите за финансиското ра-
ботење на стопанските организации, доколку со 
овој закон не е определено поинаку. 

Работите што со прописите за финансиско-
то работење на стопанските организации се ставени 
во делокруг на работничкиот совет односно на нај-
високиот орган на управувањето на стопанската 
организација, ги врши советот на научната устано-
ва, а работите на управниот одбор на стопанската 
организација — управата на научната установа. 

Член 7 
Научните установи уплатуваат во фондот за на-

учни истражувања 5% од остварените надоместо-
ци за научни и стручни услуги односно од делот на 
средствата дадени на научната установа за извршу-
вање на определени научни и стручни работи кој му 
одговара на делот од извршувањето на тие работи. 

Член 8 
Научните установи можат фондот за научни 

истражувања да го користат само за научни работи, 
за унапредување на пронајдуваштвото, за усовршу-
вање на кадрите и за поттикнување на научната ра-
бота во определена научна област што се вршат по 
иницијатива на научната установа. 

За употребата на средствата на овој фонд са-
мостојно одлучува советот на научната установа. 

Член 9 
Покрај фондот за научни истражувања, во на-

учните установи се формираат и фондови какви 
што имаат стопанските организации според општи-
те прописи кои важат за тие организации. 

Член 10 
Научните установи не пресметуваат и не пла-

ќаат интерес на фондот на основните средства, ин-
терес на фондот на обртните средства и земјарина.-

Научните установи што користат земјиште за 
вршење селскостопанска дејност, плаќаат земјарина 
и придонес за буџетите од личниот доход како сел-
ошстопансните организации. 
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Член 11 
Научните установи плаќаат амортизација по 

нормата што ја утврдува советот на установата 
По исклучок, за градежните објекти научната 

установа плаќа амортизација по норма која не 
може да биде поголема од нормата утврдена за сто-
панските организации, а за опремата и другите 
основни средства научната установа плаќа аморти-
зација по норма која не може да биде помала од 
нормата пропишана за соодветните основни сред-
ства на стопанските организации. 

Со прописи на Сојузниот извршен совет може 
да се определи нормата на амортизацијата за опре-
ма што ја плаќаат определени видови научни уста-
нови да може да биде помала од нормата пропи-
шана за соодветните основни средства на стопан-
ските организации. 

Основувачот на научната установа дава согла-
сност на одлуката за нормата на амортизацијата на 
основните средства. 

Член 12 
На научните установи не се применуваат одред-

бите од Одлуката за употреба на средствата чие ко-
ристење е ограничено со Уредбата за употреба на 
средствата за инвестиции БО 1959 година и од Од-
луката за ограничување користењето на средствата 
на амортизацијата и за пониските норми на амор-
тизацијата за стопанските организации од опреде-
лени дејности. 

Член 13 
Научните установи издвојуваат средства за ре-

зервен фонд по норма од 2% од просечно располо-
живите обртни средства во годината за кода се 
врши расподелбата, со тоа обврската за уплатување 
да престанува кога средствата на тој фонд ќе би-
дат остварени во височина од 10% од износот на 
просечно расположивите обртни средства за послед-
ните три години 

Член 14 
Научните установи издвојуваат придонес од до-

ходот по најповолната скала на тој придонес која 
важи за стопанските организации од определена 
гранка односно област на стопанството. 

Придонесот од доходот пресметан според прет-
ходниот став, научните установи го уплатуваат во 
фондот на основните средства, во фондот на обрт-
ните средства и во фондот за научни истражувања. 

Советот на научната установа одлучува кој дел 
од придонесот од доходот треба установата да упла-
ти во одделни фондови од претходниот став. 

Член 15 
Личните доходи на научните, стручните и дру-

гите работници на научните установи се утврдуваат 
како во стопанските организации. 

Сојузниот извршен совет ќе го пропише начи-
нот на утврдувањето на минималните лични дохо-
ди на научните, стручните и другите работници на 
научните установи. 

Член 16 
Правата и должностите на околиски арбитра-

жен совет што ги решава спорните прашања во вр-
ска со донесувањето на тарифните правилници на 
стопанските организации (член 360 од Законот за 
работните односи), ги врши во поглед на донесува-
њето на тарифните правилници на научните уста-
нови арбитражниот совет, што го сочинуваат: прет-
седател, кого го именува републичкиот секретари-
јат за трудот, и по двајца претставници на репу-
бличкиот синдикален совет и на републичкиот со-
вет за научна работа. 

Член 17 
Ако научните •установи се занимаваат со про-

изводство и промет на стоки или со вршење услуги, 

со кои според прописите се занимаваат стопанските 
организации, тие се должни посебно во своето кни-
говодство да ш искажуваат приходите остварени со 
вршење на тие дејности и да плаќаат на тие при-
ходи придонеси и даноци согласно со прописите што 
важат за стопанските организации. 
2. Научни установи што се финансираат според про-

писите кои важат за самостојните установи 
Член 18 

На научните установи што се финансираат спо-
ред прописите кои важат за самостојните установи 
се применуваат прописите за финансирањето на са-
мостојните установи, ако со овој закон не е опре-
делено поинаку. 

Член 19 
Научните установи ја утврдуваат височината 

на надоместоците за услугите што ги вршат, така 
што од нив да можат да се подмират личните, ма-
теријалните и инвестиционите расходи. 

Член 20 
Наградувањето на научните и стручните работ-

ници на научните установи, кои не се финансираат 
според прописите што важат за стопанските орга-
низации. се врши според посебен правилник за на-
градувањето што го донесува советот на научната 
установа. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише кој орган 
дава согласност на правилникот за наградувањето. 

Член 21 
Во научните установи, покрај фондот за награ-

дување, инвестициониот фонд и резервниот фонд, 
се формира и фонд за научни истражувања. 

Покрај фондовите од претходниот став, науч-
ните установи можат да имаат и фонд на заеднич-
ката потрошувачка. 

Во поглед на фондот за научни истражувања 
важат одредбите од чл. 7 и 8 на овој закон. 

Член 22 
Научните установи вршат амортизација на 

предметите што ги прибавуваат од средствата на-
менети за инвестициони расходи, по нормата што 
ја утврдува советот на установата. 

Член 23 
Членот 17 на овој закон се применува и на на-

учните установи што се финансираат според про-
писите кои важат за самостојните установи. 

3. Научноистражувачки единици 
Член 24 

Академиите на науките, универзитетите, факул-
тетите, високите школи, самостојните установи, оп-
штествените организации или државните органи, 
во чиј состав се наоѓаат научноистражувачки еди-
ници, можат во согласност со одредбите на овој за-
кон со свој статут, правила односно акт за сво.!ита 
организација да определат научноистражуЕс^:т;те 
единици да го вршат финансиското работење спо-
ред прописите што важат за самостојните установи 
или според прописите што важат за стопанските 
организации. 

Со статутот, правилата односно актот за орга-
низацијата од претходниот став се определуваат 
органите што ќе ги вршат работите што со соодвет-
ни прописи се ставени во делокругот на советот и 
управата на научната установа односно на работ-
ничкиот совет и управниот одбор на стопанската 
организација. 

III. ПОСЕБНИ ОВЛАСТУВАЊА НА ОСНОВУВА-
ЧИТЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 25 
Стопанската организација што основува научна 

установа може со актот за основување ва устано-
вата да предвиди основувачот да има и право: 
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1) да дава согласност на статутот односно пра-
вилата на научната установа; 

2) да именува до три четвртини членови на со-
ветот на научната установа, што според Законот за 
организацијата на научната работа ги именува 
основувачот на научната установа, од редот на чле-
новите на работничкиот совет и други членови на 
работниот колектив на стопанската организација, 
како и од редот на други научни и јавни работници; 

3) да именува до една половина членови на 
управата на научната установа од редовите на чле-
новите на работничкиот совет и од други членови 
на работниот колектив на стопанската организација, 
како и од редот на други научни и јавни работници; 

4) на предлог од советот на научната установа 
да ја одобрува програмата за работа на научната 
установа; 

5) да дава согласност на расподелбата и внесу-
вањето на средствата во фондовите на научната 
установа; 

6) да го потврдува изборот на директор односно 
управник на научната установа. 

Основувачот на научната установа од претход-
ниот став може во актот за ословување да пред-
види научната установа да не може без согласност 
да ги отуѓи ниту да ги оптовари средствата што и 
ги дал основувачот, кано и во случај на престанок 
на научната установа овие средства да му се вра-
ќаат на основувачот. 

Член 26 
На научната установа што ја основала стопан-

ска организација, основувачот и обезбедува сред-
ства за нејзина изградба и работење од соодветните 
свои средства. 

Средствата за изградба и работење на научната 
установа од претходниот став основувачот може да 
ги обезбеди и од средствата на амортизацијата, 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 27 

До донесувањето на нови прописи за организа-
цијата на научната работа, може да се основе на-
учна установа, без оглед на условите предвидени 
со важечките закони во поглед на научните кадри. 

Републичкиот совет за научна работа, при ре-
шавањето за запишување на научна установа во ре-
гистарот на научните установи, оценува дали уста-
новата има кадри што се оспособени за научна ра-
бота. 

Ако е основувачот на научната установа соју-
зен орган, условот од претходниот став го оценува 
Сојузниот совет за научна работа. 

Член 28 
Се овластува Сојузниот извршен совет да доне-

сува, по потреба, прописи за примената на одделни 
прописи што важат за стопанските организации врз 
научните установи што се финансираат според тие 
прописи. 

Член 29 
Сојузниот извршен совет ќе определи од кој 

ден научните установи што се финансираат според 
прописите кои важат за самостојните установи, ќе 
го вршат своето финансиско работење според од-
редбите на овој закон. 

Член 30 
Со влегувањето во сила на овој закон преста-

нуваат да важат чл. 41 до 45 од Законот за орга-
низацијата на научната работа, кано и одредбите 
на другите прописи што се во спротивност со од-
редбите на овој закон. 

Член 31 
Овој закон влегува во сила по истекот на 30 

дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 
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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Оп-
штиот закон за универзитетите, што го усвои Со-
јузната народна скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 3 јуни 1960 година и на седницата 
на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 го-
дина. 

ПР бр. 6 
4 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
Член 1 

Во Општиот закон за универзитетите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 27/54, 58/55 и 26/58) насло-
вот на законот се менува и гласи: 

„Општ закон за факултетите и универзитетите"* 

Член 2 
Во членот 6 ставот 4 се менува и гласи: 
„Статутите на универзитетите и факултетите 

ги потврдува републичкиот извршен совет." 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Факултетите се самостојни установи. 
Три или повеќе факултети можат да се здру-

жат во универзитет. 
Универзитетите и факултетите се ооновуваат и 

се укинуваат со закон. 
Предлог за основување факултет можат да да-

дат и автономните единици, околиите, општините, 
универзитетите, стопанските и други организации. 

Автономните единици, околиите, општините, 
универзитетите, стопанските и други организации 
можат да бидат и основувачи на факултети, ако за 
нивното основување ги исполнат условите пропи-
шани со закон. 

Републичкиот извршен совет испитува дали се 
исполнети овие услови и го потврдува актот за 
©оковувањето. 

Универзитетите и факултетите се правни лица." 

Член 4 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Основувачот обезбедува материјални средства 

за работата и развитокот на универзитетот и фа -
култетите. 

Универзитетите и факултетите како самостојни 
установи се финансираат во согласност со сојузните 
прописи за финансирањето на самостојните уста-
нови. 

Финансискиот план на универзитетот како це-
лина се состои од финансиските планови на факул-
тетите и универзитетските и факултетските уста-
нови." 

Член 5 
По членот 10 се додаваат два нови члена, кои 

гласат; 
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„Член 10а 
При утврдувањето на наставните планови и 

програми, воведувањето на курсеви, организира-
њето на вонредно студирање и стручна пракса, 
факултетите и универзитетите обезбедуваат сора-
ботка со органите, установите и организациите за-
интересирани за образованието на висококвалифи-
кувани кадри. 

Статутот на факултетот односно на универзи-
тетот ќе ги предвиди општите форми на оваа сора-
ботка и на заемната помош. 

Член 106 
Заради претресување на прашањата од заед-

нички интерес, универзитетите, факултетите, висо-
ките и вишите школи и уметничките академии во 
Југославија можат да формираат заедници како 
самостојни општествени тела. 

Статутите на овие заедници ги донесуваат нив-
ните собранија, а ги потврдуваат Сојузната народна 
скупштина односно републичкото народно собра-
ние. ̂  ^ 

Член 6 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Редовната настава на факултетите може да 

опфати три самостојни и заемно поврзани наставни 
степени. 

Наставата од прв степен подготвува стручњаци 
со виша спрема за разни области од стопанството 
и од други општествени дејности давајќи им пот-
полно систематско образование. 

Наставата од вуар степен подготвува стручњаци 
со висока спрема. 

Наставата од т ^ ^ с т е д е н подготвува највисоки 
стручни кадри, воведувајќи ги во продлабочени те-
ориски знаења или во специјални стручно-научни 
подрачја, како и во самостојна научна работа. 

За лица што го завршиле првиот или вториот 
степен на настава, како и за други граѓани што ги 
исполнуваат соодветните услови факултетите ќе 
основуваат постојани или повремени курсеви за 
усовршување на стручноста и за запознавање со 
новите методи на работата и со проблемите на 
струката и ел." 

Член 7 
По членот 11 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член Иа 

Наставата од прв и втор степен трае вкупно 
четири .годеаи. По исклучок, оваа настава може 
да трае пет или три години. 

Наставата од прв степен трае, по правило, две 
години. 

Наставата од трет степен трае најмалку една 
го дина. 

Наставата од втор степен може да претставува 
продолжување на наставата од прв степен, или 
може да се организира од самиот почеток на фа-
култетските студии како единствена целина. 

Наставата од трет степен се организира секо-
гаш како самостојна целина. 

Секој факултет мора да има настава од втор 
степен. 

Степените на наставата на одделен факултет 
се определуваат со статутот во согласност со за-
конот. 

Член Иб 
Опремата што ја дава наставата од прв степен 

или соодветните виши школи се признава за про-
должување студиите на наставата од втор степен, 
а во согласност со законот и со одредбите од фа-
култетскиот статуа 

Член Ив 
Наставата од трет степен опфаќа предавања, 

семинари и практична и самостојна работа на кан-
дидатите. 

Кандидатите што ќе покажат успех во текот на 
студиите, ќе ги положат пропишаните испити и ќе 
изработат самостојна работа, што ќе ја оцени по-
волно комисијата во која учествуваат најмалку два 
професора, се здобиваат со диплома, која дава пра-
во на академски степен на магистер односно спе-
цијалист. 

Настава од трет степен можат да воведуваат, 
самостојно или во соработка, факултетите, опре-
делени високи школи или определени самостојни 
научни установи овластени со закон, или со уредба 
еа Сојузниот извршен совет за нивното ословување. 

Настава од трет степен може да се организира 
само на оние факултети, определени високи школи 
односно во определени научни установи, што имаат 
соодветни научно-наставни кадри и ги исполнуваат 
другите услови пропишани со републички закон. 

Заради усогласување на изведувањето на на-
ставата од трет степен, на универзитетите и срод-
ните факултети можат да се формираат посебни 
универзитетски или меѓуфакултетски центри." 

Член 8 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Факултетите можат да имаат во* свој состав 

отсеци, со шеф на отсек на чело, што го избира 
факултетската управа. 

Одделни отсечи можат да бидат самостојни. 
Со самостојниот отсек управуваат управата и 

шефот на отсекот. 
Управата на отсекот ја ^сочинуваат сите наста-

вници и соработници. 
Со статутот на факултетот се определува дело-

кругот на управата и на шефот на отсекот. 
Универзитетите и факултетите имаат институ-

ти, заводи, катедри, семинари, клиники, опитни сто-
панства, лаборатории, кабинети, библиотеки и други 
установи, заради организирање и изведување на 
наставата и научната работа. 

Установите на факултети и универзитети се 
основуваат со статут или со статутарна одлука. 

За основувањето и положајот на самостојните 
научни установи важат општите прописи за оено-
вувањето на тие установи. 

Секоја универзитетска и факултетска установа 
мора да има свои правила што содржат одредби за 
задачите, организацијата и управувањето." 

Член 9 
По членот 14 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 
„Член 14а 

Студентот во текот на школувањето, ако го 
бара тоа природата на студиите, ќе поминува опре-
делено време на практична работа во органите, 
установите и организациите, што се занимаваат со 
работи на струката за која се подготвува студентот, 
односно на самиот факултет, ако за тоа постојат 
услови. 

Универзитетите и факултетите, во согласност 
со републичкиот извршен совет, ќе го пропишат 
начинот на вршењето на воншколската стручна 
пракса на студентите и, во согласност со тие про-
писи, ќе склучуваат договори со заинтересираните 
органи, установи и организации. 

Член 146 
Републичките закони и статутите на факулте-

тите можат да предвидат услови што би им овозмо-
жиле на изразито вредни и способни студенти да 
ги завршат студиите и пред редовните срокови." 
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Член 10 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Студентот што ќе го заврши соодветниот сте-

пен на редовна настава добива диплома во која се 
внесува и постигнатиот степен на стручноста." 

Член И 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Степенот доктор на науките можат да го да-

ваат факултетите, со закон определените високи 
школи и самостојни научни установи, во кои се из-
ведува настава од трет степен. 

Со докторат на науките можат да се здобиваат 
граѓани со висока спрема (со завршена факултет-
ска настава од втор степен), што имаат соодветни 
објавени научни трудови, или се истакнале со свои 
високостручни работи или со научни резултати во 
праксата, ако успешно ја одбранат поволно оцене-
тата докторска дисертација. 

Граѓаните со академски степен на магистер се 
здобиваат со докторат на науките под услов со сво-
ите работи да покажале способност за самостојна 
научна работа и ако успешно ја одбранат поволно 
оценетата докторска дисертација. 

Докторската дисертација, која мора да претста-
вува самостоен прилог на науката, се брани јавно 
пред комисијата на професори односно истакнати 
научни работници. 

Факултетите ќе им дадат помош на кандидатите 
за подготвување на дисертацијата по пат на посеб-
ни курсеви и други форми на научна работа." 

Член 12 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Граѓанин што ќе се запише на еден од степе-

ните на факултетската настава се здобива со ста-
тусот на студент. 

Југословенски државјани и странски државја-
ни што имаат соодветна школска спрема имаат пра-
во под исти услови да се запишат на факултет. На 
факултет се запишуваат и граѓани без соодветна 
школска спрема, повозрасни од 18 години, ако 
имаат соодветна работна пракса и искуство, а ќе 
покажат на испит или на друг годен начин дека 
владеат со основните знаења и дека имаат способ-
ност да можат успешно да ја следат наставата на 
факултетот. 

За воените лица важат, покрај одредбите од 
претходните ставови, и прописите на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана. 

Само по исклучок, ако не е можно да се орга-
низира настава за сите пријавени студенти, може, 
по предлог од факултетскиот односно универзитет-
скиот совет, со прописи на републичкиот извршен 
совет, привремено да се предвиди определено огра-
ничување во поглед на запишувањето на бројот на 
студентите на одделен факултет. 

За нострификација и еквиваленција на школ-
к и т е документи здобиени во странство, важат ме-
ѓународните спогодби односно сојузните прописи, а 
ако нема такви, одлуките на факултетите или уни-
верзитетите." 

Член 13 
По членот 17 се додаваат четири нови члена, 

кои гласат: 
„Член 17а 

Студентите што ќе завршат факултетска наста-
ва од прв степен или соодветна виша школа имаат 
право да ги продолжат студиите на наставата од 
втор степен, ако положат дополнителен испит и ги 
исполнат другите'услови предвидени со факултет-
скиот статут, ако со закон или со пропис на репу-
бличкиот извршен совет не е предвидено правото 
непосредно да се запишат на наставата од втор 
степен. г 

На наставата од трет степен можат да се запи-
шат лица што го завршиле вториот степен на на-
ставата на факултет или висока школа. 

Член 176 
На сите факултети се запишуваат и вонредни 

студенти. 
По исклучок, со пропис на републичкиот извр-

шен совет може на одделни факултети привремено 
да се одложи воведувањето на вонредно студирање. 

Како вонреден студент може да се запише гра-
ѓанин во постојан работен однос, како и граѓанин 
што од објективни причини не е во работен однос 
или од оправдани причини не може да ја следи на-
ставата. 

За вонредните студенти се организира на фа-
култетите посебна настава, дописни курсеви и дру-
ги форми на работа, а во спогодба со соодветните 
стопански, научни и стручни организации во кои 
постојатч услови за изведување настава и вежби се 
формираат наставни центри за подрачје на една 
или повеќе околии. 

Член 17в 
Редовните студенти можат да се запишат во 

следната година ако ги положиле со статутот про-
пишаните испити од предметите на претходната 
година. 

Вонредните студенти се запишуваат еднаш го-
дишно на факултет односно на определен степен 
на наставата. 

Вонредните студенти што ќе ги исполнат со 
статутот пропишаните услови, можат да полагаат 
редовни испити во испитните срокови кои важат 
за редовните студенти, а со факултетскиот статут 
можат за нив да се предвидат и посебни испитни 
срокови. 

Член 17г 
Со факултетските статути, во согласност со за-

конот, ќе се предвидат услови и вонредни испитни 
режими за добивање диплома од прв и втор степен, 
без оглед на одредбите за редовното и вонредното 
студирање. Вакви олеснеше а можат да се предви-
дуваат само за лица што со својата претходна ра-
бота и способности ги исполнуваат условите да го 
користат вонредниот испитен режим." 

Член 14 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Наставници на факултет се редовни профе-

сори, вонредни професори, виши предавачи, доцен-
ти и предавачи. 

Наставата од прв степен на определени дисци-
плини можат да ја вршат и лица во звањето про-
фесор на виша школа и предавач на виша школа. 

Изборот за секое звање на наставници се врши 
врз основа на конкурс. 

За редовен или вонреден професор може да 
биде избиран кандидат што има докторат на нау-
ките, а за доцент — кандидат што има степен на 
магистер односно на специјалист. 

За редовен или вонреден професор односно до-
цент може да биде избиран и кандидат што завр-
шил факултетска настава од втор степен или со-
одветна висока школа, а нема докторат на науките 
односно степен на магистер, ако биде хабилитиран 
врз основа на своите научни или стручни трудови, 
или други остварувања од значење за науката или 
праксата и врз основа на истакнување во успешно-
то вадење на работите од својата струка. Хабили-
тацијата ја врши комисијата што го поднесува 
предлогот за избор на наставник." 

Член 15 
Членот 23 се менува и гласи: 
„За редовен професор може да биде избран 

кандидат, кој, покрај условите од претходниот член, 
покажува и особена способност за водење на наста-
вата и има такви научни или високостручни обја-
вени трудови или други признаени постигања, врз 
основа на кои влијае врз развивањето на научната 
мисла и усовршувањето на праксата. 
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За вонреден професор може да биде избран 
кандидат кој, покрај условите од претходниот член, 
покажал особена способност за наставничка работа 
и има побројни и позначајни научни или стручни 
трудови, а за доцент — кандидат што владее со 
проблемите на својата научна дисциплина и пока-
жува способност за самостојна наставниче работа. 

За виши предавач може да биде избран канди-
дат што има побројни стручни трудови, повеќего-
дишно искуство во наставата или во успешното во-
дење на работите од својата струка и покажува из-
разити способности и самостојност во изведувањето 
на наставата. 

За предавач може да биде избран кандидат 
што има диплома за завршен втор степен на фа-
култетска настава, а владее со проблемите на сво-
јата дисциплина и има посебно здобиено искуство 
во праксата и способност за изведување на наста-
вата и за работа со студенти. 

Со статутите на одделни факултети можат да 
се предвидат и други услови за избор на универзи-
тетски односно факултетски наставници." 

Член 16 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Изборот на наставници се врши на факултетот 

врз основа на реферат од стручната комисија, што 
се формира во согласност со одредбите на репу-
бличкиот закон. 

Во изборот на редовен професор учествуваат 
редовните и вонредните професори, а во изборот на 
вонреден професор, виши предавач, доцент и пре-
давач учествуваат сите наставници на факултетот. 

Вонреден професор, виши предавач и доцент 
се избираат секоја петта година, а предавач — се-
која трета година." 

Член 17 
Во членот 25 ставот 1 се менува и гласи: 
„На факултетот се избираат како факултетски 

соработници, асистентите и лекторите." 
По ставот 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои 

гласат: 
„На факултетските и универзитетските устано-

ви и катедри можат да се избираат соработници 
на универзитетски и факултетски установи, и тоа 
стручни соработници и виши стручни соработници 
а во определени универзитетски и факултетски 
установи — научни соработници, виши научни со-
работници и научни советници. Во кои универзи-
тетски односно факултетски установи можат да по-
стојат научни соработници, виши научни соработ-
ници и научни советници, определува универзитет-
екиот односно факултетскиот совет. 

Стручни соработници можат да се избираат и 
во факултетските центри во кои се одржуваат на-
става и вежби." 

- Во досегашниот став 3, кој станува став 5, се 
бришат зборовите: „универзитетските и", а по збо-
рот: „соработници" се додаваат зборовите: „и на со-
работниците на универзитетските и факултетските 
установи". 

Во досегашниот став 4, кој станува став 6, по 
зборот: „универзитетските" се додаваат зборовите: 
„односно факултетските". 

Член 18 
Во членот 26 став 1 зборовите: „хонорарни про-

фесори и хонорарни доценти" се заменуваат со збо-
ровите: „хонорарни факултетски наставници, хоно-
рарни факултетски соработници и хонорарни со-
работници на универзитетски и факултетски уста-
нови". 

Во ставот 2 по зборот: „професор" се додаваат 
зборовите: „редовен професор од друг факултет 
односно". 

Член 19 
Во членот 27, во првиот ред, по зборот: „настав-

ници" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„факултетски соработници". 

Член 20 
Во членот 29 став 1 се бришат зборовите: „на 

универзитетот". 
Во ста Е от 2 се бришат зборовите: „универзи-

тетскиот совет, на предлог од". 
Во ставот 3 во првиот и шестиот ред, зборот: 

„универзитетскиот" се заменува со зборот: „фа-
култетскиот", а во вториот ред се бришат зборо-
вите: „на универзитетот". 

Во ставот 4 во првиот ред зборот: „универзитет-
скиот" се заменува со зборот: „факултетскиот", во 
вториот и третиот ред се бришат зборовите: „на 
универзитетот", а во седмиот ред се брише зборот: 
„универзитетски". 

Во ставот 5 зборот: „универзитетскиот" се заме-
нува со зборот: „факултетскиот". 

Член 21 
Во членот 30 став 1 вб осмиот ред бројот: „6" се 

заменува со бројот: „3". 
Во истиот член ставот 2 се брише. 

Член 22 
Во членот 34 ставот 1 се менува и Гласи: 
„Универзитетскиот совет го сочинуваат: 
членовите што ги избира републичкиот извр-

шен совет од редот на научните, стручните и дру-
гите јавни работници; 

најмалку еден член што од редот на народните 
одборници го избира соодветниот народен одбор на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на универзитетот, 
односно најмалку еден член што го избира прет-
ставничкото тело на автономната единица; 

по еден член што го избира факултетската 
управа на секој факултет од редот на членовите 
на управата, по еден член што го избира управата 
на самостојниот отсек односно на самостојната шко-
ла во состав на универзитетот односно факултетот, 
и по еден член што го избира советот на самостој-
ната универзитетска научна установа, ако е тоа 
предвидено со статутот на универзитетот; 

три члена што ги избираат студентите од сво-
ите редови; 

ректорот и проректорите на универзитетот. 
Со републички закон или со статут на универ-

зитетот може да се предвиди во универзитетскиот 
совет да влезат како членови претставници на 
определени стопански организации или стручни 
здруженија." 

Во истиот член ставот 2 се брише. 
Во истиот член, став 3 првата реченица се ме-

нува и гласи: 
„Универзитетскиот совет се избира на време од 

три години." 
Во последниот став, зборот: „членот" се заме-

нува со зборот: „членовите", а зборот: „го" се за-
менува со зборот: „ги". 

Член 23 
Во членот 35 ставот 1 се менува и гласи: 
„Универзитетскиот совет: 
го утврдува статутот на универзитетот, дава 

мислење за статутите на факултетите и му ш под-
несува на републичкиот извршен совет на потврда; 

ги потврдува изборите на научни советници, 
виши научни соработник!, научни соработници, ви-
ши стручни соработници и раководители на уни-
верзитетските установи; 

го утврдува финансискиот план на универзи-
тетските органи и установи, дава мислење за фи-
нансиските планови на факултетите и му ги до-
ставува на републичкиот извршен совет: 

донесува заклучоци и препораки за прашањата 
од заеднички интерес за факултетите и факултет-
ските установи; 

ги потврдува одлуките на универзитетската 
управа за ословување, соединување и укинување 
на универзитетски и меѓуфакултетски установи и 
дава иницијатива за ословување, соединување и 
укинување на факултетски установи: 
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ги избира и ги разрешува членовите на второ-
степениот дисциплински суд за наставниците; 

донесува прописи за дисциплинската одговор-
ност на студентите и ги избира и ги разрешува чле-
новите на второстепениот дисциплински суд за 
студентите; 

ги распрашува општите прашања за материјал-
ната положба на студентите; 

дава согласност на правилата на студентските 
здруженија што дејствуваат во рамките на универ-
зитетот; 

врши надзор над користењето на општествениот 
имот со кој управуваат универзитетските установи." 

Член 24 
Во членот 40 ставот 1 се менува и гласи: 
„ Универзитетската управа: 
составува предлог на статутот на универзитетот; 
избира научни советници, виши . научни сора-

ботници, научни соработници и виши стручни сора-
ботници, како и раководители на универзитетските 
установи, освен кај самостојните универзитетски 
научни установи, ги назначува и ги разрешува 
стручните соработници на овие установи; 

составува предлог на финансискиот план на 
универзитетот и на неговите установи; 

управува со имотот, фондовите и завештание ата 
на универзитетот; 

ги разгледува прашањата за организацијата на 
наставата и научната работа од заеднички интерес 
за факултетите; 

дава^ предлози за основување, соединување и 
укинување на уциверзитетски установи; 

го потврдува планот на научната работа на уни-
верзитетските установи; 

донесува одлуки за доделување титулата по-
чесен доктор; 

ги избира и ги разрешува членовите на прво-
степениот дисциплински суд; 

се грижи за материјалната состојба на студен-
тите." 

Член 25 
По членот 40 се додава нов член 40а, кој гласи: 
„Одлуките на универзитетскиот совет и на уни-

верзитетската управа и на изборните тела во врска 
со изборот на персоналот на универзитетските уста-
нови се донесуваат со мнозинство на гласовите на 
сите членови, а другите одлуки — со мнозинство на 
гласовите на присутните членови на советот, упра-
вата, односно изборните тела." 

Член 26 
Во членов 41 ставот 4 се менува и гласи: 
„На универзитетот се избира еден или повеќе 

проректори. Еден од проректорите го заменува рек-
торот во случај на негова спреченост." 

Член 27 
Членот 44 се менува и гласи: 
„Управно-извршните, административните и те-

хничките работи на универзитетот ги врши секре-
таријатот на универзитетот. 

Со работите на секретаријатот раководи гене-
рален секретар на универзитетот. 

Генералниот секретар на универзитетот е старе-
шина за назначување на службениците на секре-
таријатот на универзитетот и врши и други права и 
должности утврдени со статутот на универзитетот. 

Генералниот секретар на универзитетот го изби-
ра и го разрешува универзитетскиот совет. 

За генерален секретар на универзитетот може 
да биде избрано само лице што има факултетска 
спрема (настава од втор степен)." 

Член 28 
Во членот 46 став 1, во алинејата 1, зборовите: 

„републичкото народно собрание" се заменуваат со 
зборовите: „републичкиот извршен совет", а по али-
нејата 1 се додаваат две нови алинеи, кои гласат: 

„членовите што како свои претставници ги де-
легира основувачот; 

членовите што како свои претставници ги де-
легираат заинтересираните стопански организации 
и стручни здруженија;". 

Во ставот 1, досегашните алинеи 3 и 4 се заме-
нуваат со нова алинеја која гласи: 

„најмалку два члена што ги избираат студен-
тите од своите редови, деканот и продеканот на 
факултетот, шефовите на самостојните отсеци, ди-
ректорот на самостојна научна установа и дирек-
торот на самостојна виша школа во состав на ф а -
култетот." 

Ставот 2 се брише. 

Член 29 
Во членот 49 став 1 алинеите 3 до 8 се менуваат 

и гласат; 
„го потврдува изборот на наставници, факул-

тетски соработници, научни советници, виши науч-
ни соработници, научни соработници и виши струч-
ни соработници како и на раководители на факул-
тетските установи; 

го утврдува финансискиот план на факултетот 
и на неговите установи; 

одлучува за ооновувањето, соединувањето и уки-
нувањето на факултетски установи; 

дава препораки за изработка на наставните про-
грами; 

одлучува, на предлог од факултетската управа 
yum по своја иницијатива, за воведувањето на на-
става за усовршување; 

и дава препораки на факултетската управа за 
ставање одделни задачи и проблеми во планот на 
научната работа на факултетските установи, како 
и мислење за планот на научната работа на само-
стојните научни установи на факултетот;". 

Член 30 
Во членот 52 став 1 алинеите 2 и 3 се замену-

ваат со нова алинеја која гласи: 
„избира наставници, факултетски соработници, 

научни советници, виши научни соработници, науч-
ни соработници, виши стручни соработници, како и 
раководители на факултетските установи, освен кај 
самостојните факултетски научни установи, ги на-
значува и ги разрешува асистентите и стручните 
соработници;". 

Во истиот став, досегашните алинеи 5 и 9 се ме-
нуваат и гласат: 

„го составува предлогот на финансискиот план 
на факултетот и на неговите установи; 

ги разгледува односно одобрува плановите на 
научната работа на установите на факултетот;". 

Во истиот став досегашната алинеја 18 се брише. 
Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: 
„Со закон може да се предвиди факултетската 

управа што има над 70 членови да може од својата 
средина да формира извршен одбор и на нето да му 
го довери донесувањето на одлуки по оние праша-
ња за кои управата има заведено став. На чело на 
овој одбор е деканот." 

Член 31 
По членот 53 се додава нов член 53а, кој гласи: 
„Одлуките на факултетскиот совет, на факул-

тетската управа и на изборните тела во врска со 
изборот на наставници, факултетски соработници и 
соработници на факултетските установи се донесу-



Страна 476 — Број 23 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ^ФНРЈ Среда, 8 јуни I960 

ваат со мнозинство на гласовите од сите членови, а 
другите одлуки — со мнозинство на гласовите од 
присутните членови на советот, управата, односно 
изборното тело." 

Член 32 
Во членот 54 став 1 втората реченица се заме-

нува со два нови става, кои гласат: 
„Деканот се избира со тајно гласање на време од 

две години и може да биде повторно избиран. 
Деканот може да биде разрешен од должноста 

и пред истекот на времето на кое е избран." 
Досегашниот став 2 станува став 4. 

Член 33 
Во членот 55 став 1 по првата реченица се до-

даваат нови реченици, кои гласат: 
„Деканот ги врши и другите работи на непосред-

но управување со факултетот, ако не се ставени во 
делокруг на факултетскиот совет односно управа. 
Деканот е одговорен за организирањето на настав-
ниот процес и за работната дисциплина на факул-
тетот." 

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„На поголеми факултети можат да се избираат 

и два продекани." 
Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 34 
По членот 56 се додава нов член 56а, кој гласи: 
„На секоја година на наставата од прв и втор 

степен се формира совет на годината, на отсекот 
односно на групата, што го сочинуваат наставни-
ците и факултетските соработници што учествуваат 
во изведувањето на наставата, како и претставни-
ците на студентите што ќе ги изберат студентите 
од таа година, отсек односно група. 

Овој совет расправува и предлага мерки за пра-
шањата од заеднички интерес за изведувањето на 
наставата на таа година, отсек односно група. 

Претседател на советот е еден од наставниците. 
Факултетската управа донесува посебен пра-

вилник за работата на советот." 

Член 35 
Членот 57 се менува и гласи: 
„Управно-извршните, административните и те-

хничките работи на факултетот ги врши секретари-
јатот на факултетот. 

Со работите на секретаријатот раководи секре-
тарот на факултетот. 

Секретарот на факултетот е старешина за на-
значување на службениците на секретаријатот на 
факултетот и ги врши и другите права и должности 
утврдени со статутот на факултетот. 

Секретарот на факултетот го избира и го ра-
зрешува факултетскиот совет. 

За секретар на факултетот може да биде избра-
но само лице што има факултетска спрема (настава 
од втор степен)." 

Член 36 
Во членот 58 ставот 1 се менува и гласи: 
„До донесувањето на републички закони за из-

мени и дополненија на законите за универзитетите 
непосредно ќе се применуваат одредбите од овој 
закон." 

Член 37 
Наместо членот 59 се става нов член 50, кој 

гласи: 
„Одредбите од овој закон што се однесуваат на 

факултетите се применуваат и на високите школи, 
ако со закон не е определено поинаку. 

Со актот за основува^ , на одделни високи шко-
ли може да им се довери истата задача како и на 
факултетите — да изведуваат настава и да органи-
зираат научна работа, или само да изведуваат на-
става." 

Член 38 
По членот 59 се додава нов член 59а, кој гласи: 
„Републичките закони за уметничките акаде-

мии, како и законите и другите прописи за обнову-
вањето и работата на вишите школи, ќе се доведат 
во согласност со соодветните начела од овој закон, 
во согласност со особеностите на тие школи. 

До донесувањето односно измената на овие за-
кони и прописи републичките извршни совети мо-
жат да определат нужните измени и дополненија 
на овие прописи да се спроведат во статутите на 
академиите и наведените школи." 

Член 39 
Членот 60 се брише. 

Член 40 
Наместо членот 61 се става нов член 61, кој 

гласи: 
„Законот за докторатот на науките останува во 

важност до крајот на 1964 година. 
Со одлука на советот на факултетот, на опреде-

лена висока школа односно на определена научна 
установа можат, во согласност со републичкиот из-
вршен совет, докторанте курсеви и другите курсе-
ви што им одговараат на одредбите од овој закон за 
здобивањето со диплома на магистер, што се одржа-
ни пред влегувањето во сила на овој закон, да се 
признаат наполно или делумно како настава од трет 
степен. 

За здобивањето со степенот специјалист можат 
да се применуваат досегашните прописи до крајот 
на 1962 година." 

Член 41 
Наместо членот 62 се става нов член 62, кој 

гласи: 
„Со републички закон можат од постојните фа-

култети на еден универзитет да се формираат два 
или повеќе универзитети." 

Член 42 
Наместо членот 63 се ставаат три нови члена, 

кои гласат: 
„Член 63 

До донесувањето на нови прописи за награду-
вањето на наставниот персонал на факултетите, 
звањата предавач и виши предавач се распоредуваат 
во платните разреди што се предвидени за звањата 
доцент и вонреден професор. 

Член 63а 
Се овластува Сојузниот извршен совет да до-

несува, по потреба, прописи за спроведување на од-
редбите од овој закон. 

Член 636 
Се овластуваат законодавните одбори на Со-

јузниот собор и на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина да го утврдат и из-
дадат пречистениот текст на Општиот закон за фа -
култетите и универзитетите, откако ќе ги извршат 
потребните редакциски измени." 

Член 43 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
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298. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

ШКОЛСТВОТО 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на Уводниот закон за 
Општиот закон за школството, што го усвои Соју-
зната народна скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 3 јуни 1960 година. 

ПР бр. 11 
4 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА УВОДНИОТ ЗАКОН ЗА ОПШТИ-

ОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 
Член 1 

Во Уводниот закон за Општиот закон за школ-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/56) членот 
10 се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

299. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за данокот на личниот приход на граѓаните, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година 
и на седницата на Соборот на производителите од 
3 јуни 1960 година. 

ПР бр. 9 
4 јуни I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна 
скупштина 

Петар Стамболић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА 
ГРАЃАНИТЕ 

Член 1 
Во Законот за данокот на личниот приход на 

граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58, 5? 59 
и 15/60) во членот 2 се бришат ст. 2 и 3. 

Член 2 
Во чл. 8, 9, И и 17 износот: „500.000" се заменува 

со износот: „700.000". 
Член 3 

Во членот 9 по ставот 1 се додаваат четири нови 
става, кои гласат: ' 

„Чистиот приход од научна, книжевна, музич-
ка или скулпторот творба од поголемо значење, 
како и од идејна скица во проектирање од поголемо 
значење, што авторот ги создавал подолго од една 
година, а е остварен во една година, на барење 
поднесено од даночниот обврзник кон даночната 
пријава, се дели на еднакви делови за онолку го-
дини колку години авторот ја создавал творбата^ 
но најмногу за три години. 

Во случај на сомневање дали е во прашање 
творба од претходниот став, ќе се побара мислење 
од соодветното републичко здружение на уметни-
ците односно од соодветната научна установа и тоа 
мислење е задолжително за органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежан за рабо-
тите на приходите што го врши облогот со данокот 
на личниот приход на граѓаните. 

Приходите од скулпторски и сликарски творби 
остварени на ретроспективни изложби што опфа-
ќаат најмалку 20 години истакната уметничка ра-
бота на авторот ќе се делат на еднакви делови на 
5 години. 

Приходите од авторски творби од ст. 2 и 4 на 
овој член остварени почнувајќи од 1960 година ќе 
се делат на годината во која е остварен приходот 
и на годините што ќ следуваат на таа година." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 6 и 7. 

Член 4 
По членот 9 се додава нов член 9а, кој гласи! 
„На даночниот обврзник што во домаќинството 

е единствен стопанисувач, а издржува жена, мало-
летни деца и деца на редовно школување или ро-
дители неспособни за стопанисување, му се нама-
лува даночната основица за 50.000 динари за секој 
таков член на домаќинството, но најмногу до 200.000 
Динари. 

Потребните податоци за околностите од прет-
ходниот став даночниот обврзник ги поднесува кон 
даночната пријава." 

Член 5 
Во членот 10 став 1 скалата на даночните нор* 

ми се менува и гласи: 

„Ако годишната доночна 
основица изнесува динари 

над до 
с е п р е с м е т у в а и с е п л а ќ а н а и м е д а н о к 

250.000 
500.000 
750.000 

1,000.000 
1,250.000 
1,500.000 
2,000.000 
2,500.000 
3,000.000 
4,000.000 
5,000.000 

250.000 
500.000 
750.000 

1,000.000 
1,250.000 
1,500.000 
2,000.000 
2,500.000 
3,000.000 
4,000.000 
5,000.000 

5% 
12.500+10% 
37.500+15% 
75.000+20% 

125.000+25% 
187.500+30% 
262.500+35% 
437.500+40% 
637.500+45% 
862.500+55% 

1,412.500+65% 
2,062.500+70% 

на вишокот над 250.000 
500.000 
750.000 

1,000.000 
1,250.000 
1,500.000 
2,000.000 
2,500.000 
3,000.000 
4,000.000 
5,000.000 

ДО 500.000 
750.000 

1,000.000 
1,250.000 
1,500.000 
2,000.000 
2,500.000 
3,000.000 
4,000.000 
5,000.000 
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Во истиот член став 2 зборовите: „став 3" се 
заменуваат со зборовите: „став 7". 

Член 6 
Во членот 11 став 1 скалата на даночните норми 

се менува и гласи: 
данокот се пре-

б и о годишниот чист приход сметува и се пла-
на даночниот обврзник изне- ка по следните 

сува динари норми од даноч-
над ДО ната основица 

700.000 — 

700.000 1,000.000 5% 
1,000.000 1,500.000 10% 
1,500.000 2,000.000 15% 
2,000.000 2,500.000 20% 
2,500.000 3,000.000 25% 
3,000.000 4,000 000 35% 
4,000.000 5,000.000 45% 
5,000.000 6,000.000 55% 
6,000.000 7. ООО. ООО 65% 
7,000.000 70% " 

Член 7 
Во членот 11a се додава нов став 2 кој гласи: 
„Надоместоците за работа на терен и надомес-

тоците поради одвоен живот од фамилијата, што 
на работниците на стопанските организации им се 
исплатуваат до износите што на тие организации 
им се признаваат како материјални трошоци, а на 
службениците и работниците на државните органи, 
установите, општествените и други организации — 
до износите определени со посебни прописи за јав-
ните службеници, не влегуваат во чистиот приход 
на даночниот обврзник ria данокот на личниот при-
ход на граѓаните во смисла на чл. 1 и 2 од овој 
закон." 

Член 8 
Во членот 13 досегашниот став 2 станува став 

3, се менува и гласи: 
„По исклучок, ако живеалиштето односно се-

диштето на даночниот обврзник е во странство, ис-
ллатителот на приходите во земјата е должен во 
срокот од ставот 1 на овој член за исплатените при-
ходи на таквото лице да му достави извештај на 
органот на управата на општинскиот народен од-
бор надлежен за работите на приходите на чие 
подрачје исплатителот има седиште односно жи-
веалиште. и тоа без оглед на износот на исплате-
ните приход." 

Досегашниот став 3 станува став 2, се менува 
и глг-:и: 

„Даночната пријава му се поднесува на органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на приходите на чие подрачје се 
наоѓа живеалиштето односно седиштето на даноч-
ниот обврзник." 

Во ставот 5, зборовите: „ставот 3" се заменуваат 
со зборовите: „ставот 2". Ј 

Член 9 
Во членот 17 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„На приходите од членот 9 ст. 2 и 4 на овој 

закон даночниот обврзник е должен до крајот на 
февруари на годината што и следува на годината 
во која е остварен приходот, покрај данокот што 
отпаѓа на претходната година, да плати аконтација 
на данокот што отпаѓа на другите години на кои е 
поделен приходот.'' 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 10 

Членот 19 се брише. 
Член 11 

По членот 20 се додаваат два нови члена, кои 
гласат: 

„Член 20а 
Во смисла на одредбите од овој закон прихо-

дите се сметаат остварени во годината во која се 
примени (исплатени). 

По исклучок од претходниот став, редовните 
примања од редовен работен однос што се испла-

туваат месечно или во пократки срокови наназад, 
се сметаат како приходи на годината за која се 
исплатени. 

Член -206 
Ка ј бруто приходите остварени во странство од 

авторски творби на кои во земјата не се плаќа да-
нок на приходите од авторските права, зашто сли-
чен данок е платен во странство, трошоците по-
требни за остварување на такви приходи ќе се 
утврдат во постапката за обложување со данок на 
личниот приход на граѓаните на начинот на кој 
тие трошоци се yтвpдvвaaт во постапката за обло-
жување со данок на приходите од авторските 
права." 

Член 12 
Овој закон ќе се применува и на приходите 

остварени во I960 година, освен членот 1 кој ќе 
се применува од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 13 
Се овластуваат законодавните одбори на Сојуз-

ниот собор и на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина да утврдат и изда-
дат пречистен текст на Законот за данокот на лич-
ниот приход на граѓаните, откако ќе ги извршат по-
требните редакциски измени. 

Член 14 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

ЗОО. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 3 јуни I960 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 3 јуни 1960 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 

РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата што се формираат согласно со одред-
бата на главата XX од Сојузниот општествен план 
за I960 година, се доделуваат без обврска за вра-
ќање 1.000 милиони динари за обезбедување сред-
ства за исплата на' регресите во стопанството. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите ќе донесе, по потреба, поблиски про-
писи за примена на оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 17 

4 јуни 1960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 
на Соборот Претседател 

на производителите, на Сојузниот Собор, 
Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековиќ, е. р. 

301. 
Врз основа на членот 69 став 1 од Уставниот 

закон, а во врска со членот 2 точка 1 на својот Де-
ловник, Комисијата за толкување на законите на 
Сојузната народна скупштина дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 2 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОП-

СТВЕНОСТА НА ДЕЛОВИ ОД ЗГРАДИ 
Со одредбата на членот 2 став 2 од Законот за 

сопственоста на делови од згради („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/59) е пропишано дека во опште-
ствена сопственост се и посебните делови од згради 
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за чија изградба дале средства политичкотеритори-
јални единици, стопански организации или устано-
ви што имаат својство на правно лице. 

Одредбата на членот 2 став 2 од Законот за соп-
ственоста на делови од згради треба да се разбере 
така што во општествена сопственост да се и посе-
бните делови од згради изградени пред денот на вле-
гувањето во сила на овој закон, а за чија изградба 
средствата ги има исклучиво дадено политичкоте-
риторијална единица, стопанска организација или 
установа што има својство на правно лице. 

СНС (А) 12 
1 јуни 1960 година 

Белград 
Комисија за толкување на законите 

на Сојузната народна скупштина 
Секретар, Претседател, 

Гојко Гарчевић е. р. др Заим Шарац, е. р. 

302. 
Врз основа на тар. број 147 забелешка IV на 

таксената тарифа од Законот за административни-
те такси („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59), во 
согласност со Државниот секретаријат за надворе-
шни работи, сојузниот .Државен секретаријат за 
работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА НА 
ТАКСИТЕ НА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

ОД ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА 
1. Во Наредбата за наплата на таксите на друм-

ски моторни возила од италијанска регистрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59, 46/59, 6/60 и 
10/60) точката 2 се менува и гласи: 

„2. Царинските органи на Југославија ќе поста-
пуваат според точката 1 на оваа наредба до 15 јули 
1960 година". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 13—13435/1 
31 мај 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

303. 

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите и со со-
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет, Комитетот за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 
50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 
19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 
12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 
7/60, 9/60, 17/60, 20/60 и 21/60) во точката I оддел А 
во гранката 127 — Прехранбена индустрија, тек-
стот на редниот број 1 се менува и гласи: 

„1. Овошни преработки: 
а) овошна по лу преработки (пулпи, 

сурови сокови, марк-срж и ел.) — 1,00 
б) овг/шни финални преработки (шу-

рупи, пиреи, концентрирани соко-
ви, желен, џемови, слатко, компоти, 

мармелади и ел.) — — — — — 1,30'\ 
Ро истата гранка текстот на редниот број 2 се 

бритде. 
1 Во точката 1 оддел В во гранката 120 — Хе-

миска индустрија, текстовите на редните броеви 14 
и 4 се менуваат и гласат: 

„14. Органски киселини и анхидриди: 
а) винска киселина*), млечна кисе-

лина*) и сулфосалицилна кисе-
лина — • — — — — — — 2,50 

б) лимонска киселина — — — — 2,00 
в) анхидрид од фтална киселина*) 1,00 
г) друго — — _ _ _ _ _ _ _ 1,50 

44. Лабораториски хемикалии proanalisi 
(киселини, анхидриди, соли и друго): 

а) хлороводородна (солна) киселина 2,50 
б) водородпероксид — — — — 2,00 
в) друго — — — — _ _ _ _ _ _ 1,00". 

3. Во точката I оддел Б во гранката 125 — Ин-
дустрија на кожа, по текстот на редниот број 9 
се додава нов текст под реден број 10, кој гласи: 

„10. Кожи и крзна од дивеч — — — 1,50". 
4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ^ Н Р Ј " , а ќе 
се применува на работите на извоз и увоз склучени 
од тој ден. 

Претседател 
на Комитетот за надворешна 

трговија, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

11рз основа на членот 227 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59) и точката I од Одлуката за овластува-
њето за донесување прописи според членот 227 од 
Законот за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЈМАЛИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИТЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, 
РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФА-
МИЛИЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Општа одредба 

1. Надоместоците на трошоците за службени па-
тувања, за селидби во случај на преместување, за 
работа на терен и поради одвоен живот од фамили-
јата, што за работниците на стопанските организа-
ции се утврдуваат во тарифниот правилник, не мо-
жат да изнесуваат помалку отколку што е предви-
дено со оваа наредба. 

II. Најмали износи на дневниците за службени 
патувања 

2. Дневниците за службени патувања изнесу-
ваат за работниците распоредени: 

најмалку 
дневно 
динари 

1) на раководни работни места, на ра-
ботни места за кои се бара висока или 
виша стручна опрема на службеник или 
стручна спрема на висококвалификуван 
работник — — — — — — — — — 1.200 

П. бр. 1778 
2 јуни 1960 година 

Белград 
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најмалку 
дневно 
динари 

2) на работни места за кои се бара 
средна стручна спрема на службеник или 
стручна спрема на квалификуван работник 1.100 

3) на други работни места — — — — 900 
Како раководни работни места се сметаат ра-

ботните места што како такви се определени во 
правилата односно правилникот за работните од-
носи на стопанската организација. 

Како службено патување се подразбира пату-
вањето што го извршил работникот во определено 
место надвор од своето место на заштедување, ако 
е тоа патување извршено по налог за службено 
патување издаден од надлежћио!' орган на стопан-
ската организација заради вршење определени слу-
жбени работи и ако тие рабати не претставуваат 
работа на терен. 

Како место на запослување на работник, во сми-
сла на оваа наредба, се подразбира градежното 
подрачје на местото во кое се наоѓа седиштето на 
стопанската организација односно седиштето на^ 
нејзина деловна или погонска единица, во кое ра-
ботникот е постојано запослен, како и појасот ши-
рок 10 километри околу градежното подрачје на 
тоа место. Ако местото и^а потесно и пошироко 
градежно подрачје, појасот широк 10 километри се 
смета од потесното градежно подрачје. За местата 
на подрачјето на општината за која уште не е 
утврдено градежно подрачје, ова подрачје ќе го 
утврди со одлука општинскиот народен одбор, а во 
градовите чие подрачје се дели на општини — 
околискиот народен одбор. 

3. На цела дневница работникот има право за 
секои 24 часа поминати на службено патување, 
како и за остатокот на времето над 12 часа, а и 
кога службеното патување трае повеќе од 12 а по-
малку од 24 часа 

На половина дневница работникот има право 
кога службеното патување трае над 8 до 12 часа, 
како и за остатокот на времето во исто траење. За 
службено патување што трае до 8 часа работникот 
нема право на дневница. По исклучок, работни-
кот има право на половина дневница и за остато-
кот на времето поголем од 6 часа кога е тој оста-
ток во целина поминат на пат ноќе. Како патување 
ноќе се подразбира патувањето меѓу 22 и 6 часот. 

Ако службеното патување трае вкупно помал-
ку од 24 а подолго од 12 часа, а работникот на тоа 
службено патување не користел ноќевалиште ниту 
-на тоа службено патување поминал повеќе од 4 
•часа во времето од 22 до 6 часот, износот на днев-
ницата на која работникот има право според точ-
ката 2 од оваа наредба се намалува за 30%. 

4. Ако работникот на службено патување ќе 
се разболи, има право на дневници и за време на 
неспособноста за работа. Ако за тоа време биде 
сместен во здравствена установа во која според 
прописите за здравственото осигурување има пот-
полно снабдување, за времето додека се наоѓа во 
здравствената установа има право на 20°/о од из-
носот на дневницата од точката 2, на оваа наредба. 

5. Ако работникот за време на службеното па-
тување по една иста работа се враќа во местото на 
работата пред завршувањето на работата поради 
која патувал, бројот на дневниците на кои има пра-
во се утврдува на тој начин што вкупниот број на 
часовите поминати на пат по таа работа се дели со 
24. Во овој случај за пресметување на дневниците 
се земаат предвид патувањата што траеле подолго 
од 8 часа. 

6. Работник упатен на службено патување во 
местото на својот постојан престој односно во ме-
стото на престојот на својата потесна фамилија, 
за времето поминато на пат до доаѓањето во тоа 
место има право на дневници најмалку во износот 
утврден според точката 2 на оваа наредба, а за 
времето додека престојува во тоа место има Ефаво 

најмалку на 50°/о од тие дневници, без оглед дали 
прима надоместок поради одвоен живот од ф а -
милијата. 

7. За службени патувања во исто место работ-
никот има право на дневниците од точката 2 на 
оваа наредба најмногу за 30 дена, а за натамошните 
30 дена поминати во исто место — во височина од 
50°/о од тие дневници. За службените патувања над 
60 дена поминати во исто место, работникот наме-
сто дневници има право на дневници во височи-
на на надоместокот за работа на терен, кој не може 
да биде помал од износите предвидени во точ-
ката 18 од оваа наредба. 

Како едно место, во смисла на одредбите од 
претходниот став, се подразбира подрачјето на една 
општина односно подрачјето на град поделен на 
општини. По исклучок, како едно место на подрач-
је на иста општина се подразбира и местото во кое 
е ^започната работата поради која работникот е 
упатен на службеното патување, заедно со сите со-
седни населби (места) што не се оддалечени повеќе 
од 10 километри од тоа место. 

8. Ако стопанската организација со тарифниот 
правилник наместо дневници предвиди паушален 
надоместок за службените патувања што се повто-
руваат почесто во едно место или реон, месечниот 
надоместок не може да изнесува помалку од 30°/е 
од износот на дневниците од точката 2 на оваа на-
редба за бројот на деновите фактично поминати 
на службено патување. 

9. Дневниците на персоналот на патувачките по-
шти во претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони изнесуваат за ра-
ботниците распоредени: 

најмалку 
дневно 
динари 

1) на работни места за кои се бара 
виша стручна спрема на службеник — — 750 

2) на работни места за кои се бара сред-
на стручна спрема на службеник — — — 700 

3) на работни места за кои се бара нижа 
стручна спрема на службеник — — — 650 

Износите на дневниците од претходниот став не 
содржат во себеси трошоци за ноќевалиште. 

10. Паушалниот надоместок на трошоците за 
монтерите на воздушните телеграфско-телефонски 
линии во претпријатијата во состав на Заедницата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони за одржување водови 
на подрачјето на нивните теренски единици изне-
сува најмалку 1.300 динари месечно. 

11. Ако стопанската организација определи ра-
ботник привремено на работа во друго место над-
вор од местото на неговото постојано запеел ување 
односно надвор од местото на неговото живеалиште 
или живеалиштето на неговата фамилија, за пр-
вите 30 дена престој во другото место работникот 
има право на дневници според точката 2 од наред-
бата, а за времето над 30 дена до 90 дена престој во 
тоа друго место — во височина од 50% од тие днев-
ници. За времето над 90 дена поминато во тоа место, 
работникот има право на износот на надоместокот 
поради одвоен живот од фамилијата според точката 
23 од оваа наредба. 

На дневниците од претходниот став работникот 
има право и кога е упатен во друго место на усо-
вршување (поединечно, на курсеви, семинари и 
слично). 

12. Дневниците што како надоместок за зголе-
мените трошоци при патување му се даваат на во-
зниот и локомотивскиот персонал запослен во же-
лезничките транспортни претпријатија, не можат 
да бидат помали од 31 динар по час за машиново-
дач и огнар, а за другиот персонал — од 25 динари 
по час, и тоа за сето време поминато на службено 
патување надвор од местото на престојот, сметајќи 
од тргнувањето до враќањето на возот, како и 
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времето потребно за подготвителна и завршна слу-
жба кај возот. 

Ако железничкото транспортно претпријатие со 
тарифниот правилник предвидело пресметување и 
плаќање на днвеница во вид на километража по 
возен километар, надоместокот на персоналот пре-
сметан на овој начин не може да изнесува помалку 
од износот пресметан според претходниот став. 

13. Дневниците за службени патувања на воза-
чите и кондуктерите на моторни возила во прет-
пријатијата што вршат јавен друмски сообраќај 
на определени меѓуградски (меѓумеони) линии спо-
ред утврден ред на возењето, изнесуваат ако тие 
лица се распоредени: 

најмалку 
дневно 
динари 

1) на работни места за кои се бара 
стручна опрема на високога а лификуван 
работник — — — — — — — — — 650 

2) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван или по-
луквалификуван работник — — — — 550 

Ако според редот на возењето персоналот од 
претходниот став мора да ноќева надвор од ме-
стото на својот престој, трошоците за ноќевање не 
ги поднесува работникот туку претпријатието. 

Ако во случајот од претходниот став претпри-
јатието не обезбеди ноќевалиште, работникот има 
право на дневница најмалку во износот од точката 
2 на оваа наредба. 

Дневниците од претходните ставови се утврду-
ваат според точката 5 од оваа наредба. Во овој 
случај пресметувањето на дневниците се врши за 
секој месец посебно, за сите патувања извршени во 
текот на месецот. 

14. На надоместокот на трошоците за личен пре-
воз на службено патување работниците имаат пра-
во во височина на цената за возниот билет, според 
одредбите од тарифниот правилник на стопанската 
организација, но не под износите според најниската 
пропишана тарифа за односното превозно средство. 

15. Ако од местото на запослувањето на работ-
никот односно од местото на тргнувањето на слу-
жбено патување, или од последната станица на 
јавното превозно средство до местото во кое се 
упатува работникот заради извршување на слу-
жбената задача не сообраќаат превозни средства на 
јавниот сообраќај (железница, брод, автобус) ниту 
други превозни средства со определена тарифа, на 
работникот му припаѓа надоместок во вид на ки-
лометража за секој поминат километар во обата 
правца, сметајќи од границата на градежното под-
рачје на местото на заложувањето на работникот 
односно на местото на тргнувањето на службено па-
тување, и тој не може да биде помал од 15 динари 
од секој поминат километар. 

16. Најмалите износи на дневниците за слу-
жбени патувања во странство, определени во ва-
лутата на земјата во која се патува, изнесуваат: 

1) за работниците означени во оваа наредба во 
точката 2 став 1 под 1 — во височина на дневни-
цата за јавните службеници од И група, намалена 
за 20%; 

2) за работниците означени во точката 2 став 1 
под 2 — во височина на дневницата за јавните слу-
жбеници од III група, намалена за 20°/о; 

3) за другите работници — во височина на днев-
ницата за јавните службеници од IV група, нама-
лена за 20%. 

Најмалите износи на дневниците од претходниот 
став се намалуваат: за 90% — ако на работникот упа-
тен на службено патување во странство за време 
престојот во странство му се обезбедени бесплатно 
Стан и храна, како и за времето поминато на брод 
односно за времето од тргнувањето на пат со авион 
до доаѓањето во местото до кое важи авионскиот 
билет, ако во цената на бродскиот односно авион-

скиот билет се засметани и трошоците за исхрана 
и ноќевање; — за 40% ако му е обезбед бесплатно 
само стан; — за 60% ако му е обезбедена само 
храна. 

Ако лицето, упатено на службено патување, 
поминало на службено патување во едно место во 
странство над 30 до 60 дена, дневницата од прет-
ходните ставови се намалува за тоа време за 20"%, 
а ако тоа лице поминало во исто место над 60 дена, 
дневницата се намалува за 30% за времето над 60 
дена. 

Најмалите износи на дневниците за службени 
патувања во странство, предвидени во ставот 1 на 
оваа точка, во меѓународниот превоз на стоки и 
патници во друмскиот сообраќај, место за 20% се 
намалуваат за 65% ако возилата се снабдени со 
кревет, односно за 55% ако возилата се без кревет. 

Во малиот пограничен сообраќај најмалите из-
носи на дневниците за службени патувања во 
странство изнесуваат 20% од износите од ставот 1 
на оваа точка. 

III. Надоместок за преместување и селидби 
17. Работник има право на надоместок на тро-

шоците за селидба поради преместување, и тоа: 
1) за превоз на покуќнина — на фактичкиот 

износ на трошоците сторени за превоз од поране-
шното до новото место на работата, врз основа на 
поднесените докази. Ако превозот се врши со желе-
зница или брод, тие издатоци му се признаваат 
само според тарифата за споровоз, освен издато-
ците за превоз на багаж, што се признаваат спо-
ред тарифата за брзовоз; 

2) за трошоците на пакување, отпакување и 
превоз до станицата односно до станот, — на из-
датокот според поднесените сметки за материјалот 
односно за услугите од лицата што ги извршиле; 

3) за личен превоз и за превоз на членовите на 
фамилијата — на цената за возен билет, според од-
редбите од тарифниот правилник на стопанската 
организација, но не под износот според најниската 
пропишана тарифа за односното превозно средство; 

4) за дневници за себеси и за членовите на ф а -
милијата за времето на патувањето во местото на 
преселувањето, и тоа: за себе најмалку според точ-
ката 2 од оваа наредба, а за членовите на фамили-
јата — најмалку во износи од по 400 динари дневно. 
Како членови на фамилијата се сметаат лицата што 
како членови на фамилијата на работникот — оси-
гуреникот имаат право на здравствено осигурувале 
според членот 13 од Законот за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/54). 

На надоместок од претходниот став има пра-
во работник: 

1) што по потреба на службата е распореде« во 
друго место во кое се.наоѓа организационата едини-
ца на стопанската организација; 

2) со кој е заснован работен однос, а е распоре-
ден на работа надвор од местото на своето живеење; 

3) што извршил преселување на фамилијата 
дополнително, ако од оправдани причини, како што 
се: недостаток на стан, завршеток на учебната го-
дина на дете, потешка болест на работникот о б о -
ено на член на потесната фамилија, заминување на 
работникот на воена вежба и слично, не можел да 
го изврши преселувањето при доаѓањето во новото 
место на работата; 

4) што по пензионирањето се настапил во дру-
го место како и фамилијата на умрен работник која 
се настанува во друго место ако селидбата се извр-
ши во срок од една година од денот на разрешува-
њето на пензионираниот работник. По исклучок, овој 
срок може да се продолжи најмногу уште за една 
година ако пензионираниот работник поднесе доказ 
дека во текот на првата година барал стан и дека 
не можел да го одбие во местото во кое сака да се 
пресели. 
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IV. Најмали износи на надоместоците за работа на 
терен 

18. Надоместоците за работа на терен (во ната-
мошниот текст: теренските додатоци) на кои работ-
ниците на стопанските организации имаат право 
зависно од условите и критериумите поставени во 
тарифниот правилник на стопанската организација 
изнесуваат: 

а) за сите работници, освен за работниците за-
послени на селокостопански дејности на селскосто-
паноките организации и на земјоделските задруги, 
што се распоредени: 

најмалку 
дневно 
динари 

1) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на висококв алифи куван 
работник односно висока или виша стру-
чна опрема на службеник — — — — — 180 

2) на работни места за кои се бара 
стручна опрема на квалификуван работник 
односно средна стручна спрема на слу-
жбеник — — — — — — — — — 100 

3) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на полуквалификуван ра-
ботник односно нижа стручна спрема на 
службеник — — — — — — — —- 40 

б) за работниците запослени на селскостопан-
оки дејности на селокостопанските организации и 
земјоделските задруга, што се распоредени: 

најмалку 
дневно 
динари 

1) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на вис ококв алифи кув а н 
работник односно висока или виша струч-
на опрема на службеник — — — — — 175 

2) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван работник 
односно средна стручна спрема на слу-
жбеник — — — — — — — — — 95 

3) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на пол у кв алифику в а н ра-
ботник односно нижа стручна опрема на 
службеник — — — — — — — — 35 

Најмалите износи на теренските додатоци од 
ставот 1 се намалуваат за 10% ако е на теренот 
организирано сместување или исхрана, а за 20% 
ако на теренот се организирани исхрана и сме-
стување. 

Ако теренската работа се врши на беспатни, 
тешко пристапни или слабо населени терени, нај-
малите износи на теренските додатоци од ставот 1 
на оваа точка се зголемуваат за 25%. Кои терени 
се сметаат за беспатни, тешко пристапни или слабо 
населени одлучува органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру-
дот и на работните односи на чие подрачје се нао-
ѓаат такви* терени. 

19. Надоместоците на работниците за работа во 
состав на подвижни екипи на самостојни проек-
тантски организации што вршат претходни геодет-
ски истражувања, снимања и премерувања на те-
рени, трасирања и обележувања на железнички 
пруги, патишта, мелиорациони објекти и водни со-
обраќајници и далекуводи, хидролошки мерења, ге-
олошки и геофизички истражувачки работи и про-
ектирање на објекти за шумска експлоатација — 
не можат да бидат помали од износите на дневници-
те за службени патувања од точката 2 на оваа на-
редба. 

Ако стопанската организација за време на вр-
шењето на работите од претходниот став на работ-
ниците им обезбедила сместување или исхрана, из-
носите на дневниците од точката 2 на оваа наредба 
се намалуваат за 10%, а ако на работниците им 
обезбедила сместување и исхрана — за 20%. 

20. На теренски додаток работниците имаат пра-
во под услов да се упатени на теренска работа над-
вор од местото на своето постојано запослување и 
теренската работа да се врши едновремено и над-
вор од нивното живеалиште и надвор од живеали-
штето на нивната фамилија. 

Како место на постојано запослување на работ-
никот се подразбира седиштето на стопанската ор-
ганизација или седиштето на регистрираната погон-
ска или деловна единица во кое е неговото посто-
јано работно место, 

21. Работниците што работат на терен надвор од 
местото на своето запеел ување, а се враќаат секој-
дневно во местото на заболувањето односно во 
своите живеалишта или во живеалиштата на сво-
ите фамилии, имаат право на теренски додаток во 
височина од 50% од износите на теренските дода-
тоци од точката 18 на оваа наредба, ако тие живе-
алишта се оддалечени од работилиштето повеќе од 
4 километри. 

22. На теренски додаток работниците имаат пра-
во од денот на доаѓањето на терен. 

За упатување на работа на терен и за враќање 
од работа на терен работниците имаат право на на-
доместок на трошоците (дневница и превоз) за 
службени патувања. 

На теренски додаток работниците имаат право 
за секој ден поминат на терен, а за дните на неде-
лен одмор и на државни и народни празници ако 
биле на работа непосредна пред и непосредно по 
денот на неделниот одмор односно на празникот, 
освен ако биле на болување во смисла на ставот 5 
од оваа точка. 

Работниците што од терен се упатуваат на слу-
жбено патување, за .времето додека се наоѓаат на 
службено патување немаат право на теренски до-
даток, освен износот што отпаѓа за сместувањето 
на терен, ако го плаќаат за тоа време. 

На теренски додаток работниците имаат право 
за време на болувањето на теренска работа само 
ако е во прашање болување до 7 дена траење и 
ако за тоа време биле на терен и не биле сместени 
во здравствена установа во која според прописите 
за здравственото осигурување имаат потполно снаб-
дување. Ако работниците за време на болувањето 
до 7 дена, или за време на болување подолго од 7 
дена а најдолго до 30 дена, биле сместени во здрав-
ствена установа во која имаат потполно снабдува-
ње, имаат право на износот што отпаѓа за сместу-
вањето на терен, ако го плаќаат за тоа време. 

Работниците немаат право на теренски додаток 
за дните на отсуство од работа, без оглед дали е во 
прашање платено или неплатено отсуство или нео-
правдан изостанок, како ниту за време на годи-
шниот одмор. 

V. Најмали износи на надоместокот поради одвоен 
живот од фамилијата 

23. Надоместокот поради одвоен живот од фа-
милијата на работниците на стопанските организа-
ции под условите и според критериумите поставени 
во тарифниот правилник изнесува за работниците 
распоредени: 

најмалку 
месечно 
динари 

1) на работни места за кои се бара 
висока или виша стручна опрема на слу-
жбеник односно стручна опрема на висо-
коквалификуван работник — — — — 5.000 

2) на работни места за кои се бара 
средна стручна спрема на службеник од-
носно стручна спрема на квалификуван 
работник — — — — — — — — — 4.000 
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Најмалите износи на надоместокот од претход-
ниот став се намалуваат за 50% за време на кори-
стењето на годишниот одмор на работникот. Во иста 
височина овој надоместок му припаѓа на работни-
кот ако според одредбите од тарифниот правилник 
се исплатува за времето додека му се исплатува 
теренскиот додаток, но најдолго за првите 90 дена 
работа на терен. 

На работниците распоредени на работни места 
за кои се бара стручна опрема на по лу квалифику-
ван работник и на неквалификуваните работници, 
како и на службениците распоредени на работни 
места за кои се бара нижа стручна опрема на слу-
жбеник и на помошните службеници, не се одне-
суваат одредбите од оваа точка. 

На надоместок поради одвоев живот од фа-
милијата има право работник што со решение од 
надлежниот орган на стопанската организација е 
преместен во друго место на постојана работа, ако 
во местото на заложувањето живее сам, а не може 
да добие стан за фамилијата ниту може секојднев-
но да доаѓа на работа во местото на запослувањето 
односно да се враќа од работа во местото на пре-
стојот на фамилијата поради неговата оддалече-
ност. 

На надоместок поради одвоен живот од фами-
лијата има право работник со кој без конкурс е 
заснован работен однос, а кој е распореден на ра-
бота надвор од местото на своето живеење, работ-
ник со кој работен однос е заснован врз основа на 
конкурс — ако е назначено во конкурсот дека му 
припаѓа овој надоместок ако биде распореден на 
работа надвор од местото на живеењето, како и ра-
ботник што е упатен на школување во училиште, 
а останал и натаму во работен однос. 

Надоместокот поради одвоен живот од фамили-
јата тече од денот на јавувањето на работникот на 
должност па до истекот на месецот во кој му е до-
делен уселив стан. 

Ако е барањето за надоместок поднесено по 
истекот на 30 дена од денот на јавувањето на дол-
жност, надоместокот припаѓа од денот на поднесу-
вањето на барањето. 

Правото на надоместок поради одвоен живот од 
фамилијата работникот го докажува со потврда 
дека поднесол молба за стан и дека не му е доде-
лен стан. 

Работник го губи правото на надоместок поради 
одвоен живот од фамилијата: 

1) ако добие уселив стан за себе и за свотата фа -
милија; 

2) ако изјави дека не сака да ја пресели фами-
лијата; 

3) ако го одбие понудениот уселив ста« што им 
одговара на месните прилики за сместување на фа -
милијата. 

VI. Завршна одредба 

24. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за најмалите износи 
на надоместоците на трошоците за службени пату-
вања, за работа на терен и за одвоен живот од ф а -
милијата на работниците на стопанските органи-
зции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58, 1/59 и 
40/59). 

25. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06-831/1 
31 мај 1960 година 

Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

305. 

Врз основа на чл. 14 и 20 од Основниот закон 
за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), во врска со 
членот 10 оддел I под а) точка 2 алинеја 1 на Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУ-
ВАЊЕ ОПАСНИТЕ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И 

ШТЕТНИЦИ 

1. Во Решението за определување опасните ра-
стениски болести и штетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54) во точката I текстот: „23. Spongp-
spora subterranea (Wallr.) Johnson" се брише. 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06—644/2 
20 мај 1960 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство, 
Славко Комар, е. р. 

306. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-
словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕРЕН 

АЛАТ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Технички прописи за изработка 
и испорака на мерни ленти и ленири JUS К.Т1.040 

Мерни ленти од 150 до 500 т& — JUS К.Т1.050 
Мерни ленти во кутија, од 1 и 2 м JUS К.Т1.054 
Мерни ленти во кутија, од 10 до 

50 м — — — — — — — — JUS К.Т1.055 
Мерни ленти на вилушка — — JUS К.Т1.056 
Мерни ленти на прстен — — JUS К.Т1.057 
Мерни ленири — — — — — JUS К.Т1.060 
Мерни летви. Форма, димензии и 

технички прописи — — — — — JUS К.Т 1.065 
Зглобни мерила дрвени од 1 и 2 м JUS К.Т1.100 
Мерни летви леачки — — — JUS К.Т1.И0 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 септември 1960 година. 

Бр. 12—2440 
28 мај 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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307. 
Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 од Зако-

нот за превозот на железниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/57 и 48/59), во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за соо-
браќај и врски, со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите и со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, Генералната дирекција на Југословенските 
железници донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз на патници, багаж 
и експресни стоки на пругите на Југословенските 
железници, Свеска 1 — Одредбе о превозу, која 
важи од 1 март 1957 година, отпечатена во издание 
на Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници. се вршат следните измени: 

1) во членот 1 точка 2 ставот 2 се менува и 
гласи: 

Међутим, директно отправљање пртљага и 
експресне робе, као и паса који се предају на пре-
воз као пртљаг, не врши се преко станица Београд 
—Чукарица и Добој—Добој Нови, или обратно."; 

2) во членот 32 оддел а), точка 7 ставот 3 се 
менува и гласи: 

„Најмања возарина за пртљаг је 100 динара од 
пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи 
најмање 100 динара по комаду, а за мотоцикле — 
ЗОО динара."; 

3) во членот 32 оддел б) точка 2 ставот 3 се 
менува и гласи: 

„Најмања возарина за испраћен пртљаг је 200 
динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, 
која износи најмање 200 динара по комаду, а за 
мотоцикле — 500 динари."; 

4) во членот 33 точка 5 ставот 3 се менува и 
гласи: 

„Најмања возарина за експресну робу је 200 
динара од пошиљке, осим возарине за бицикле, 
која износи најмање 200 динара по комаду, а за 
мотоцикле — 500 динара." 

2. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југословенските 
железници, Свеска 2 — Превозне цене, која важи 
од 16 октомври 1958 година, отпечатена во издание 
на Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници, се вршат следните измени: 

1) во Таблицата 10 „Возарински ставови за оби-
чан пртљаг" текстот на забелешката се менува и 
гласи: 

„Најмања возарина за пртљаг је 100 динара од 
пошиљке, осим возарине за бицикле, која износи 
најмање 100 динара по комаду, а за мотоцикле — 
ЗОО динара."; 

2) во Таблицата 11 „Возарински ставови за 
експресну робу и непраћен пртљаг" текстот на 
забелешката се менува и гласи: 

„Најмања возарина за експресну робу односно 
непраћен пртљаг је 200 динара од пошиљке, осим 
возарине за бицикле, која износи најмање 200 ди-
нара по комаду, а за мотоцикле — 500 динара." 

3. Ова решение влегува во сила на 1 јули 1960 
тоница. 
ГДЈЖ бр. 12—21/60 
26 мај 1960 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 
Војин Николиќ, е. p. Петар Стошиќ, е. p. 

308. 

ПОТВРДА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ТОЛ-
КУВАЊЕ 

Сојузната народна скупштина, на седниците на 
Сојузниот собор и на Соборот на производителите 
од 3 јун 1960 година, го потврди Задолжителното 
толкување на членот 2 став 2 од Законот за соп-
ственоста на делови од згради, што го даде Ко-
мисијата за толкување на законите на Сојузната 
народна скупштина на 1 јуни 1960 година и што е 
објавено во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60. 

Од Сојузната народна скупштина, СНС (А) 12, 
Белград, 4 јуни 1960 година. 
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