
СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на СРМ" изле-
гува по потреба. Ракописите не 
се враќаат. Огласи по тарифата. 

Понеделник, 19 април 1965 
С к о п ј е 

Број 15 Год. XXI 

Претплата за 1965 год. изнесува 
2.500 дин. Овој број чини 96 дин. 
Жиро сметка број 802-11/1-698 

120. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 

И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 
ЗА ГИМНАЗИЈАТА 

Се прогласува Законот за измени и допол-
нувања на Законот за гимназијата, што го донесе 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија на седницата на Републичкиот собор одржана 
на 6 април 1965 година и на седницата на Просвет-
но-културниот собор одржана на 12 април 1965 
година. 

У. бр. 88 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ. 
Видое Смилевски, ср. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на СРМ, Законот за гимназијата 
(„Службен весник на НРМ" бр. 35/59) се усогласува 
со Уставот на СРМ и во него се вршат 'измени и до-
полнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ГИМНАЗИЈАТА 

Член 1 
Во Законот за гимназијата („Службен весник 

на НРМ" бр 35/59) членот 1 се менува и гласи: 
Гимназијата е самостојна и самоуправна работ-

на организација чија дејност е од посебен опште-
ствен интерес. 

Гимназијата е установа за општо образование 
и воспитување. 

Член 2 
По член 1 се додава нов член 1а кој гласи' 

Член 1а 
Со гимназијата управуваат членовите на нејзи-

ната работна заедница непосредно. Во случаите 
определени со закон и статутот на гимназијата, чле-
новите на работната заедница управувањето со 
определени работи им го доверуваат на своите ор-
гани на управување што сами ги избираат и отпови-
куваат 

Во управувањето со гимназијата учествуваат 
и учениците. 

Во управувањето со определени работи во гим-
назијата согласно овој закон учествуваат прет-
ставници на заинтересираните работни и други 
организации и општествено-политичката заедница 
(во натамошниот текст: претставници на опште-
ствената заедница). 

Член 3 
Во член 5 зборот „занимања" се заменува со 

зборовите „стопански и други општествени деј-
ности". 

Член 4 
Во член 8 став 1 зборовите „Младинските, кул-

турните, стопанските и другите општествени орга-
низации, со стручни здруженија, установи и служ-
би" се заменуваат со зборовите „општествено-по-
литичките, работните и други организации, како и 
со стручните здруженија". 

Член 5 
Во член 9 зборот „правилата" се заменува со 

зборот; „статутот". 
Член 6 

Член 13 став 2 се менува и гласи: 
Во местата во кои има доволен број ученици 

припадници на другите народи на Југославија, на-
ставата во гимназијата или одделна нејзина пара-
лелка се изведува на српско-хрватски односно сло-
венечки јазик. 

Член 7 
Во членот 14 зборовите „национални малцин-

ства" се заменуваат со зборовите „народности — 
национални малцинства", зборот „малцинства" се 
заменува со зборовите „тие народности", а зборови-
те „националниот јазик на малцинството" со зборо-
вите "јазикот на народноста". 

Член 8 
По членот 14 се додава нов член 14а кој гласи: 
За да им се овозможи на учениците успешно со-

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

Член 9 
Во член 15 став 1 се брише, а во став 3 зборови-

те „стопанските и општествените организации и 
установи" се заменуваат со зборовите „работните 
и други организации". 

Член 10 
Во член 18 зборовите „Народна Република Ма-

кедонија" се заменуваат со зборовите „Социјали-
стичка Република Македонија" а зборовите „око-
лија и" се бришат. 
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Член 11 
Член 20 се менува и гласи: 
Гимназијата се здобива со средства за својата 

работа од надоместоците што ќе ги оствари со вр-
шење на дејноста, согласно општите прописи за 
установите. 

Средствата за работа на гимназијата ги обез-
бедуваат и работни и други организации и нивни 
здруженија. 

Распределбата на средствата за работа на гим-
назијата за лични доходи и за фондови Ја врши со-
ветот на гимназијата, според основите и мерила-
та утврдени со статутот и со правилникот за рас-
пределбата на доходот на гимназијата, во сообраз-
ност со начелата утврдени со закон, со насоките 
изразени во општествениот план како и со задачите 
на гимназијата. 

Член 12 
Член 21 се менува и гласи: 
Гимназијата има СВОЈ статут. 
Со статутот на гимназијата се утврдува вна-

решната организација, делокругот и одговорноста 
на органите на управувањето, работните единици 
и нивната положба, како и правата и должностите 
на работните луѓе во управувањето со тие единици, 
и во распределбата на доходот и личните доходи 
прашањата за кои непосредно одлучуваат члено-
вите на работната заедница на гимназијата, начи-
нот и формите на тоа одлучување, работните и дру-
ги внатрешни односи, како и други прашања од 
значење за самоуправувањето во гимназијата и неј-
зиното делување. 

Статутот на гимназијата го потврдува општин-
ското собрание. 

Член 13 
По член 21 се додава нов член 21а КОЈ гласи' 

Член 21а 
За претресување на прашања од заеднички ин-

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

Статутот на заедницата на гимназиите пред ко-
нечното донесување му се поднесува на разгледу-
вање на Собранието на СР Македонија. 

Член 14 
Во член 22 зборовите „своите правила" се за-

менуваат со зборовите „СВОЈОТ статут", а член 23 
се брише. 

Член 15 
Во член 26 став 2 зборот „Правилата" се за-

менува со зборот „статутот". 
Член 16 

Во член 28 зборовите „годишен план" се заме-
нуваат со зборовите „годишна програма", а зборо-
вите „годишниот план" со зборовите „годишната 
програма". 

Член 17 
Член 29 се менува и гласи: 
Учебната година во гимназијата почнува на 1 

септември и се завршува на 31 август следната го-
дина. 

Учебната година опфаќа: учебна работна го-
дина, зимски И летен училишен распуст. 

Учебната работна година почнува на 1 септем-
ври, а 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 5 
септември и се завршува на 15 Јануари следната 
година. 

Наставата во второто полугодие почнува на 1 
февруари и се завршува: 

а) за учениците од IV клас на 20 мај; 
б) за учениците од I—III клас на 10 јуни, 

Член 18 
По член 29 се додаваат нови членови 29а и 296 

кои гласат: 
Член 29а 

Гимназијата е должна во текот на учебната ра-
ботна година во првото и второто полугодие вкуп-
но да оствари најмалку 210 наставни работни де-
нови, а за учениците од IV клас најмалку 190 на-
ставни работни денови. Притоа, гимназијата е долж-
на да го оствари вкупниот полугодишен односно го-
дишен број на часови на наставата пресметан спо-
ред наставниот план по секоЈ наставен предмет 
предвиден со ТОЈ план. 

Како' наставни работни денови, во смисла на 
претходниот став, се сметаат деновите во кои се из-
ведува настава, производна практика или се вр-
шат набљудувања и посети на одделни работни и 
други организации и места со наставна цел. 

Ако гимназијата односно нејзина паралелка, 
што по завршувањето на наставата според одред-
бите на претходниот член, од која и да било' при-
чина не го оствари пропишаниот број на наставни 
работни денови односно часови, е должна да ја про-
должи наставата за потребниот број денови односно 
часови додека не го достигне тој број. Продолжу-
вањето на наставата може, по правило, да биде во 
првото полугодие најмногу до 25 јануари, а во вто-
рото до 30 Јуни. 

Член 296 
Општинското собрание може со оглед на кли-

матските прилики на своето подрачје, да опреде-
ли и поинакво време за почетокот и завршетокот 
на наставата во првото и второто полугодие, однос-
но за траењето на зимскиот и летниот распуст, но 
под услов во текот на учебната работна година да 
се оствари пропишаниот вкупен број на наставни 
работни денови и часови. 

Член 19 
Во член 30 зборовите „Училишниот одбор" се за-

менуваат со зборовите „Советот на гимназијата" а 
зборот „совет" со зборот „колегиум". 

Член 20 
Член 31 се менува и гласи: 
Во особено оправдани случаи (епидемија, еле-

ментарни непогоди и сл.) може да се прекине на-
ставата во текот на учебната година. Прекинува-
њето на наставата поради епидемија се врши по 
предлог од надлежниот орган за здравство. 

За прекинот од претходниот став одлучува со-
ветот на гимназијата, кој е должен за тоа веднаш 
да го извести општинското собрание. 
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Член 21 
Во член 32 став 2 зборовите „годишниот план" 

се заменува со зборовите „годишната програма". 

Член 22 
Ве член 33 зборовите ,,практични курсеви" се 

бришат. 
Член 23 

Член 34 став 2 се менува и гласи: 
Наставата во гимназијата се изведува според 

наставниот план и програма. Основите на настав-
ниот план и програма ги донесува Просветно-кул-
турниот собор на Собранието на СР Македонија, а 
ги разработува и се грижи за нивното извршување 
Републичкиот завод за унапредување на школство -
то. При разработувањето на наставниот план и 
програма за гимназијата Републичкиот завод за 
унапредување на школството е должен да прибави 
мислење од органите на управување во училишта-
та и другите установи за воспитување и образова-
ние, наставниците и нивните здруженија, опште-
ствено-политичките организации како и од орга-
ните на општествено-политичките заедници. 

Член 24 
Член 35 се менува и гласи: 
Советот на гимназијата го утврдува наставниот 

план и програма на гимназијата во' сообразност со 
наставниот план и програма пропишани според 
одредбите на претходниот член, по претходно при-
бавено мислење од заинтересираните органи и ор-
ганизации и надлежниот орган на просветно'-педа -
тешката служба. 

Член 25 
Во член 36 став 1 и 2 зборовите „Националните 

малцинства" се заменуваат со зборовите „Народ-
ностите — национални малцинства". 

Член 26 
Член 37 се менува и гласи: 
Наставата во гимназијата се организира по на-

соки, во сообразност со пропишаниот наставен план 
и програми пропишани според одредбите на член 
34 од ОВОЈ закон. 

Насоките од претходниот став ги определува со-
ветот на гимназијата во согласност со потребите, 
можностите како и желбите на учениците. 

Член 27 
Членовите 38—42 се бришат. 

Член 28 
Во член 43 став 1 зборовите „Советот за про-

света на НР Македонија" се заменуваат со зборо-
вите „Републичкиот секретар за просвета по пред-
лог на посебни стручни комисии". Во ставот 2 збо-
ровите „Советот за просвета на НР Македонија" се 
заменуваат со зборовите ,,Републички секретаријат 
за просвета", а зборовите „и донесува прописи за 
постапката при издавањето на учебници, прирач-
ници и скрипти" се бришат. 

Член 29 
Во член 45 став 1 зборовите „надлежниот на-

роден одбор" се заменуваат со зборовите „надлеж-
ното општинско собрание", а зборовите „стопански 

организации и стручни училишта" се заменуваат 
со зборовите „соодветни работни и други органи-
зации". 

Став 3 се менува и гласи: 
Траењето на производната работа се утврдува 

со наставниот план и програма на гимназијата. 

Член 30 
Поднасловот д) „Практични курсеви" како и 

членовите 52 и 53 се бришат. 
Член 31 

Во членот 56 став 3 зборовите „органот на упра-
вата на народниот одбор надлежен за работите на 
просветата" се менуваат со зборовите ,.советот на 
гимназијата". 

Член 32 
Член 59 се менува и гласи: 
Б Р О Ј О Т на учениците што ќе се запишат во I 

клас на одделна гимназија го утврдува советот на 
гимназијата. 

Член 33 
Во член 61 став 1, 2 и 3 зборовите „Училишниот 

одбор" се заменуваат со зборовите „Советот на гим-
назијата, а во став 3 на овој член зборовите „над-
лежниот народен одбор" се заменуваат со зборовите 
,,општинското собрание". 

Член 34 
Во член 63 зборовите „Советот за просвета на 

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

Член 35 
Во член 64 став 3 зборовите „Наставничкиот со-

вет" се заменуваат со зборовите „Управниот одбор". 
Член 36 

Во членот 73 став 3 зборовите „Училишниот од-
бор" се заменуваат со зборовите „Советот на гим-
назијата", а зборот ,,совет" со зборот „колегиум" 

Член 37 
Во член 75 зборот „правилата" се заменуваат 

со зборот „статутот". 
Член 38 

Во член 76 став 2 зборот „стопанските" се за-
менува со зборот „работните", а во став 3 на истиот 
член зборовите „Советот за просвета на НР Маке-
донија" со зборовите „републичкиот секретар за 
просвета". 

Член 39 
Член 78 се менува и гласи: 
Дисциплински мерки што се применуваат про-

тив учениците од претходниот член се: 
1. усна спомена од предметниот наставник; 
2. писмена опомена од раководителот на пара-

лелката; 
3. укор од Наставничкиот колегиум на пара-

лелката, 
4. укор од директорот на гимназијата; 
5. укор од Наставничкиот колегиум на гимна-

зијата; 
6. отстранување на ученикот од гимназијата до 

крајот на учебната година со или без право на 
премин во друга гимназија, а со право на полагање 
вонредни испити во истата или во друга гимна-
зија. 
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Дисциплинската мерка од т. 6 на претходниот 
став се применува само за исклучително' тешки 
престапи или за изразито слаб успех на ученикот. 

Дисциплинската мерка од т. 6 на ст. 1 од овој 
член ја применува советот на гимназијата по пред-
лог на Наставничкиот колегиум на гимназијата. 

Член 40 
Член 80 се менува и гласи: 
Против изречените дисциплински мерки од т. 

1—5 на ст. 1 од претходниот член ученикот или не-
говиот родител односно старател како и класната 
заедница на учениците можат да поднесат приго-
вор до управниот одбор на гимназијата. 

Против решението за изречена дисциплинска 
мерка отстранување од гимназијата ученикот или 
неговиот родител односно старател како и класна-
та заедница на учениците, можат да поднесат ж а л -
ба до надлежниот совет на општинското собрание 
во рок од 3 дена од приемот на решението. Реше-
ние по жалбата мора да се донесе во рок од 15 де-
на. Жалбата го одлага извршувањето на решени-
ето. 

Член 41 
Во член 82 зборовите „советот за просвета на 

НР Македонија" се заменува со зборовите „репуб -
личкиот секретар за просвета". 

Член 42 
Во член 83 зборовите „начелата за оценување и 

условите за напредување на учениците што се 
утврдени со сојузни прописи и" се бришат. 

Член 43 
Во член 86 ставот 2 се менува и гласи: 
Условите за полагање поправен испит во гим-

назијата се определуваат со прописи донесени врз 
основа на овој закон. 

Член 44 
Во член 88 став 3 зборот „совет" се заменува со 

зборот „колегиум". 

Член 45 
Член 89 став 3 се менува и гласи; 
Предметите по кои се полага завршниот испит 

се определуваат со прописите од член 92 на ОВОЈ 

закон. 
Член 46 

Во член 92 зборовите „Советот за просвета на 
НР Македонија" се заменуваат со зборовите „ре-
публички секретар за просвета". 

Член 47 
Во член 95, став 2 зборовите „Класниот совет' 

се заменува со зборовите „Колегиумот на паралел-
ката". 

Член 48 
Во член 98, став 2 зборот „Правилата" се заме-

нуваат со зборот „статутот", зборовите „Училиш-
ниот одбор" со зборовите „Советот на гимназијата", 
а зборот „совет" со зборот „колегиум". 

Член 49 
Член 100, став 2 се менува и гласи: 
Задолжителното работно време на наставни-

ците на гимназијата се определува со општите про-
писи 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 нл 
гимназијата. 

Член 50 
Член 102 се менува и гласи: 
За проверување на стручната и педагошката 

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

За овозможување на наставниците стручно и 
педагошки да се усовршуваат и да го следат на-
предокот на педагошката теорија и практика, како 
и дисциплината по која ја изведуваат наставата се 
организираат 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 51 
По член 102 се додава нов член 102а кој гласи: 
За поуспешно остварување на воспитно-обра-

зоечите задачи на гимназијата за проучување и 
унапредување на Воспитно-образовната работа л 
помагање на директорот на училиштето во спрове-
дувањето на неговите инструктивно-педагошки за-
дачи, гимназијата може да има училишен педагог, 
училишен психолог и други стручни лица. 

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

Член 52 
Членот 103 се менува и гласи: 
Поблиски одредби за засновувањето и престано-

кот на работниот однос, правата и должностите како 
и дисциплинската и материјална одговорност на 
наставниците и другите стручни лица на гимнази-
јата се донесуваат со статутот и другите општи акти 
на гимназијата, во согласност со општите прописи 
за работните односи. 

Член 53 
По член 103 насловот на глава „VI. Основање, 

укинување и припојување на гимназијата" се ме-
нува и гласи: 

„VI Основање и престанок на гимназијата", а во 
поднасловот 1 по зборот „основање" се додаваат збо-
ровите „и престанок на гимназијата". 

Член 54 
Член 104 се менува и гласи: 
Гимназии можаат да основаат општините како 

и работните и други организации. 
Член 55 

Во член 105 став 1 и 2 зборовите ,,Народните од-
бори" се заменуваат со зборовите „општинските со-
бранија", во став 1 и 3 на истиот член зборовите 
„Народниот одбор" се заменуваат со зборовите 
„општинското собрание", во став 2 запирката по 
зборот „основањето" се брише, а зборовите „издр-
шката и" се заменуваат со зборовите „почеток на". 
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Член 56 
Членовите 106, 107 и 108 се бришат. 

Член 57 
Во член НО став 1 по зборовите „прилив" се 

додаваат зборовите „по правило", а ставот 2 се брише. 

Член 58 
Во член 112 зборовите „Советот за просвета на 

НР Македонија" се заменуваат со зборовите „репу-
бличкиот секретар за просвета" а зборовите „Со-
ветот за народно здравје на НР Македонија" со збо-
ровите „републичкиот секретар за народно здравје 
и социјална политика". 

Член 59 
Во член 113 став 3 зборовите „Советот за про-

света на НР Македонија" се заменуваат со зборо-
вите „републичкиот секретар за просвета". 

Член 60 
Во член 114 став 4 зборовите „Наставничкиот 

совет" се заменуваат со зборовите „Советот на гим-
назијата по предлог на Наставничкиот колегиум", 
по зборот „гимназијата" наместо запирка се става 
точка и зборовите по неа се бришат. 

Член 61 
Член 115 се менува и гласи: 
Ако републичкиот секретар за просвета утврди 

дека гимназијата не исполнува еден или повеќе 
услови за работа пропишани со овој закон, привре-
мено ќе ја забрани работата на гимназијата и ќе го 
повика основачот во определен рок да преземе мерки 
за отстранување на недостатоците. 

Против решението за привремена забрана на 
работата на гимназијата од претходниот став, гим-
назијата како и основачот имаат право на жалба до 
Извршниот совет. 

Ако основачот на гимназијата не ги отстрани 
утврдените недостатоци во определениот рок, оп-
штинското собрание на чие подрачје е седиштето 
на гимназијата ќе донесе решение за престанок со 
работа на гимназијата. 

Член 62 
Членовите 116 и 117 и поднасловот „2. Укину-

вање и припојување на гимназиите" се бришат. 

Член 63 
Член 118 се менува и гласи: 
Гимназијата престанува ако повеќе не постои 

потреба од дејноста што ја врши, во случајот пред-
виден во чл. 115 став 3 од овој закон како и во дру-
ги случаи определени со општите прописи за уста-
новите. 

Член 64 
Член 119 се менува и гласи: 
Кога гимназијата престанува затоа што повеќе 

не постои потреба од дејноста, решението за преста-
нок го донесува општинското собрание. 

Пред донесувањето на решение за престанок на 
гимназијата, општинското собрание е должно да 
прибави мислење од работната заедница на гимна-
зијата како и од заинтересираните органи и органи-
зации. 

На учениците што се запишани во гимназијата 
што престанува општинското собрание е должно да 
им овозможи продолжување на започнатото школу-
вање. 

Член 65 
По член 119 се додаваат нови членови 119а—119г 

кои гласат: 
Член 119а 

Основањето и престанокот на гимназијата се 
запишува во регистарот на установите што го води 
окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на гимназијата. 

Со регистрацијата гимназијата добива својство 
на правно лице 

Член 1196 
Гимназијата може да се спои или припои кон 

друга гимназија, ако за тоа постојат оправдани при-
чини и ако со тоа се обезбедуваат подобри услови 
за работа согласно одредбите на овој закон. 

Одлуката за спојување односно припојување ја 
донесуваат работните заедници на гимназиите во 
согласност со основачот. 

Член 119в 
Со решението за спојување односно припојување 

на гимназијата се определува натамошното упра-
вување со имотот со кој таа управувала како и чу-
вањето на училишната документација. 

Наставниците и другите работни луѓе на спое-
ните односно припоените гимназии продолжуваат со 
работа во гимназијата што настанала со спојува-
њето односно припојувањето. Доколку бројот на 
наставниците и другите работни луѓе ги надминува 
потребите, со прекубројните лица се постапува спо-
ред општите прописи за работните односи. 

На спојувањето и припојувањето на гимназијата 
сходно се применуваат одредбите на член 119а од 
овој закон. 

Член 119г 
Гимназијата може да се раздели на две или по-

веќе гимназии ако разделените гимназии ги испол-
нуваат условите од член 114 на овој закон. 

Актот за разделување го донесува работната 
заедница на гимназијата во согласност со општин-
ското собрание. 

Со актот од претходниот став се определува на-
чинот на поделбата на имотот со кој управувала 
гимназијата, натамошното' чување на училишната 
документација, како и распоредувањето на настав-
ниците и другите работни луѓе во разделените од-
носно издвоените гимназии. 

За разделувањето на гимназиите сходно се при-
менуваат одредбите на член 115, 116 и 119а на овој 
закон. 

Член 66 
Член 120 се менува и гласи: 
Спојување, припојување и разделување на гим-

назиите се врши, по правило, во почетокот или на 
крајот на учебната година. 

Член 67 
Глава VII „Средства за работа на гимназијата" 

и членовите 121—125 се бришат. 
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Член 68 
Во глава VIII „Управување со гимназијата'4 

поднасловите и членовите 126—168 се бришат и се 
додаваат нови поднаслови и членови 126—159 кои 
гласат: 

Член 126 
Органи на управување во гимназијата се сове-

тот на гимназијата, управниот одбор и директорот 

Член 127 
Органите на управувањето во гимназијата ги 

вршат своите права и должности врз основа и во 
рамките на законот и другите прописи, како и ста-
тутот на гимназијата. 

а) Совет на гимназијата 

Член 128 
Во гимназија, чиЈа работна заедница има 30' и 

повеќе членови, се избира совет на гимназијата. 

Член 129 
Советот на гимназијата го сочинуваат 
а) најмалку 15 членови што ги избира работната 

заедница од редот на своите членови на начин и 
според постапката определена со општите прописи 
за избирање работнички совети и други органи на 
работните организации, како и со статутот на гим-
назијата; 

б) определен броЈ членови што ги избираат уче-
ниците на гимназијата од своите редови; 

в) претставници на општествената заедница што 
ги избираат, делегираат односно именуваат заинте-
ресираните органи, работни и други организации 
како и општинското собрание на начин и според 
постапката утврдени со статутот на општината, од-
носно соодветната организација 

Со статутот на гимназијата се определува вкуп-
ниот број на членовите на советот, бројот на члено-
вите што ги избира работната заедница, бројот на 
членовите што ги избираат учениците 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 гимназијата 
што ги избира работната заедница не може да биде 
помал од % од вкупниот број на членовите на со-
ветот на гимназијата. 

Директорот и неговиот помошник не можат да 
бидат избрани за членови на советот на гимназијата 

Член 130 
Членовите на советот на гимназијата се изби-

раат на две години. 
Секоја година се избира половината од вкупниот 

броЈ на членовите на советот на гимназијата. 
При првите избори на членовите на советот во 

новссснованата гимназија, како и во гимназија 
што настанала со спојување, припојување, издво-
јување и разделување, една половина од бројот на 
членовите на советот се избираат на една година, 

Н И К О Ј не може да биде избран двапати едно 
подруго за член на советот на гимназијата. 

Изборите за членови на советот на гимназијата 
се вршат во почетокот на учебната година во месец 
септември. 

Изборите за членови на советот на гимназијата 
ги распишува советот на гимназиите. 

Член 131 
Работната заедница на гимназијата, учениците и 

органот или организацијата што избрала член на 
советот на гимназијата, 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 132 
Советот на гимназијата избира претседател од 

редот на членовите што ги избрала работната за-
едница. 

Член 133 
Советот на гимназијата ги врши особено овие 

работи: 
1 донесува статут на гимназијата; 
2. се грижи за целокупниот живот и работата 

на гимназијата, го разгледува успехот од работата 
и положбата во гимназијата, дава насоки и презема 
мерки за унапредување на воспитно-образовнатг 
работа на гимназијата; 

3. се грижи за унапредувањето на материјал-
ните и другите услови за работа и животот на гим-
назијата и го помага организирањето и унапредува-
њето на културниот и општествено-забавниот ж и -
вот, физичката култура на учениците во гимнази-
јата и надвор од неа, 

4. го утврдува наставниот план и програма на 
гимназијата во согласност со одредбите на член 35 
од ОВОЈ закон; 

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

6. ги разгледува предлозите и претставките на 
граѓаните по прашањата од општ интерес за рабо-
тата на гимназијата; 

7. ги разгледува барањата и предлозите на 
ученичката заедница и донесува заклучоци; 

8. врши општ надзор над користењето на оп-
штествениот имет на гимназијата; 

9. се грижи за здравствената и социјална за-
штита на учениците како и за сместувањето, ис-
храната, животните услови и воспитувањето на 
учениците во домот за ученици или во слични уста-
нови; 

10. на општинското собрание му предлага ме-
нување името на гимназијата; 

11. се грижи за поврзување на гимназијата со 
средината и за унапредувањето на соработката со 
работните и другите организации чија дејност е во 
врска со работата на гимназијата и воспитувањето 
на младината; 

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

13. дава мислење за оправданоста на престано-
кот на гимназијата; 

14 донесува решенија за спојување, припоју-
вање и разделување на гимназијата во согласност 
со основачот; 

15. избира претседател на советот од редот на 
членовите на советот што ги избрала работната за-
едница; 
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16 ги именува половината од членовите на кон-
курсната комисија за распишување и спроведување 
на конкурсот за именување директор на гимназијата: 

17. по предлог од конкурсната комисија го име-
нува директорот и одлучува по предлогот за него-
вото разрешување што го поднесува комисијата за 
оценување на барањето за разрешување на дирек-
торот; 

18. по предлог од управниот одбор, распишува 
конкурс и врши именување и разрешување на ра-
ководни места, определени со статутот или друг 
општ акт на гимназијата; 

19. дава согласност за примена на дисциплин-
ски мерки спрема учениците кога тоа со ОВОЈ закон 
и другите прописи е ставено во делокруг на советот, 

20. ги утврдува работните места во гимнази-
јата; 

21. донесува правилник и други општи акти за 
финансирањето и расподелбата на доходот на гим-
назијата; 

22. утврдува финансиски план и завршна смет-
ка на гимназијата, по предлогот на Наставничкиот 
колегиум на гимназијата одлучува за поделбата на 
класовите во паралелки, ги определува раководи-
телите на паралелките, го утврдува распоредот на 
учениците по паралелки и ги распределува настав-
ниците по предмети, класови и паралелки според 
нивната специјалност; 

23. донесува правилник и други општи акти за 
расподелба на личните доходи и работните односи 
во гимназијата; 

24. одобрува основање на организации и дру-
штва; 

25. решава по приговорите против одлуките на 
управниот одбор, директорот и стручните органи на 
гимназијата; 

26. по предлог од управниот одбор распишува 
конкурс и донесува решенија за засновување и пре-
станок на работниот однос на наставниците и дру-
гите работни луѓе во гимназијата; 

27. соработува со родителите за создавање што 
подобри услови за остварување воспитно-образовни-
те задачи на гимназијата, се грижи најмалку два-
пати годишно да се организираат состаноци со нас-
тавниците и родителите на кои се разгледуваат по-
стигнатите резултати во работата на гимназијата и 
мерките за унапредувањето на Воспитно-образовна-
та дејност на гимназијата; 

28. го определува денот на одржувањето на го-
дишната училишна свеченост; 

29. одлучува по прашањата за продолжување и 
прекинување на наставата; 

30. донесува куќен ред на гимназијата; 
31. ги избира членовите на управниот одбор; 
32. го определува бројот на наставните и дру-

гите работни часови на наставниците и директорот; 
33. одлучува за употребата на финансиските 

средства на гимназијата и неговите фондови, до-
колку со статутот на гимназијата располагањето на 
тие средства не е предоставено на други органи; 

34. врши и други работи што со закон, друг 
пропис и статут на гимназијата му се ставени во 
делокруг. 

Член 134 
Во работите од т. 1—19 на претходниот член 

одлучуваат сите членови на советот на гимназијата. 
Во работите од т. 20—22 на претходниот член 

одлучуваат членовите на советот избрани од ра-
ботната заедница во согласност со претставниците 
на општествената заедница. 

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

Член 135 
Во гимназиите, чија работна заедница има по-

малку од 30 членови, функцијата на советот на 
гимназијата, непосредно ја вршат сите членови на 
работната заедница и претставниците на општестве-
ната заедница. 

Со статутот на гимназијата може да се предвиди 
непосредно вршење на функцијата на советот спо-
ред одредбите на претходниот став и кога работната 
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 136 
Советот на гимназијата за работите од својот 

делокруг одлучува на седница. 
Во работите од т. 1—22 на чл. 133 на овој закон 

советот може полноважно да решава ако на седни-
цата се присутни повеќе од половината од бројот на 
членовите избрани од работната заедница и повеќе 
од половината од бројот на членовите претставници 
на општествената заедница, а одлуките се донесу-
ваат со мнозинството гласови на сите присутни чле-
нови. 

Во другите работи од чл. 133 на овој закон сове-
тот може полноважно да решава ако на седницата 
се присутни повеќе од половината од бројот на чле-
новите, избрани од работната заедница, а одлуките 
се донесуваат со мнозинството гласови на присут-
ните членови. 

Одредбите од претходните ставови сходно се 
применуваат и во случаите од чл. 135 на овој закон. 

Член 137 
Членовите на советот на гимназијата се должни 

повремено да ги информираат телата што ги избрале 
за работата на советот и за работата на гимназијата, 
како и да им полагаат сметка за својата работа. 

Советот на гимназијата, на крајот на учебната 
година, му поднесува на општинското собрание из-
вештај за работата на гимназијата, а е должен да 
поднесен и посебен извештај по барање од општин-
ското собрание односно основачот. 

б) Управен одбор 

Член 138 
Управниот одбор има најмалку 5 членови. 
Членовите на управниот одбор ги избира сове-

тот на гимназијата од редот на членовите на работ-
ната заедница. 

Покрај членовите на управниот одбор се избира 
и определен број нивни заменици. 

Претседателот на советот на гимназијата не 
може да биде избран за член на управниот одбор. 
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Директорот на гимназијата е член на управниот 
одбор според својата положба. 

Бројот на членовите на управниот одбор и нив-
ните заменици се утврдува со статутот на гимна-
зијата. 

Член 139 
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 гимназијата може да го' отповика 

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

Изборот и отповикувањето на членовите на уп-
равниот одбор се врши според посебните прописи за 
избирање на работнички совети и други органи на 
управувањето во работните организации. 

Член 140 
Членовите на управниот одбор избираат помеѓу 

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

биде избран директорот на гимназијата и неговиот 
помошник. 

Член 141 
Управниот одбор одлучува за работењето па 

гимназијата а особено: 
1. се грижи за извршувањето заклучоците на 

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

штествениот имот; 
3. по предлог од Наставничкиот колегиум од-

лучува по прашањата за организирање на произ-
водната практика на учениците; 

4. ја следи работата на гимназијата и предлага 
соодветни мерки за нејзиното унапредување; 

5. подготвува материјали и предлози по пра-
шања за кои решава советот на гимназијата; 

6. го утврдува предлогот на годишната и дол-
горочната програма за работа на гимназијата како 
и предлогот на финансискиот план, завршната смет-
ка, статутот и другите општи акти што ги донесува 
советот; 

7. врши распределба на работите во гимнази-
јата и задолженијата на наставниците и другите 
работни луѓе; 

8. го утврдува рокот за полагање на поправ-
ните, вонредните, завршните и другите испити во 
гимназијата; 

9. организира меѓусебна размена на искуствата 
со другите училишта; 

10. по предлог од Наставничкиот колегиум на 
гимназијата доделува награди, изречува пофалби, 
како и дисциплински мерки на учениците за кои со 
посебни прописи, односно статутот на гимназијата 
е овластен; 

11. врши и други работи што со закон, друг про-
пис и статутот на гимназијата му се ставени во де-
локруг. 

Член 142 
Во гимназијата, чија работна заедница има по-

малку од 10 членови, функциите на управниот од-
бор ги врши работната заедница непосредно. 

в) Директор 

Член 143 
Директорот на гимназијата ја претставува гим-

назијата, непосредно раководи со работењето на 
гимназијата и ги извршува одлуките на советот на 
гимназијата и управниот одбор. 

Директорот непосредно ја организира работата 
на гимназијата, се грижи за изведување на Вос-
питно-образовната работа и заедно со другите орга-
ни на гимназијата е одговорен за остварувањето на 
годишната програма на гимназијата. 

Член 144 
Директорот е педагошки раководител на гимна-

зијата. Тој врши инструктивно педагошки надзор со 
цел Воспитно-образовната работа да се изведува 
плански за да се остварат што' поуспешно воспитно-
образовните задачи на гимназијата. 

Член 145 
Директорот на гимназијата е наредбодател за 

извршувањето на финансискиот план на гимнази-
јата. 

Член 146 
Директорот спрема наставниците и другите ра-

ботни луѓе во гимназијата ги врши правата на непо-
среден дисциплински старешина, во согласност со 
прописите за дисциплинска одговорност. 

Член 147 
Директорот ги подготвува и им претседава на 

седниците на Наставничкиот колегиум на гимна-
зијата. 

Член 148 
Директорот па гимназијата се грижи за спрове-

дувањето на законите и другите прописи и е одго-
ворен за законитоста на работата на гимназијата и 
за исполнување на законските обврски на гимнази-
јата. 

Директорот и неговиот помошник имаат право 
да учествуваат во работата на советот на гимнази-
јата, но без право на одлучување. 

Член 149 
Ако директорот најде дека општиот акт како и 

поединечниот акт на органот на управување на гим-
назијата, освен поединечниот акт донесен во управ-
на постапка и актите по кои за одлучување е пред-
видена судска надлежност, е во спротивност со за-
конот, ќе го предупреди за тоа органот на управу-
вањето. Ако и по предупредувањето од страна на 
директорот органот на управувањето остане при 
својот акт, директорот е должен веднаш да го запре 
таквиот акт и да го достави до општинското собра-
ние. 

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

Член 150 
За директор на гимназијата може да се именува 

лице што ги исполнува пропишаните услови за нас-
тавник во гимназијата, како и другите услови опре-
делени со статутот на гимназијата. 
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Член 151 
Директорот на гимназијата го именува, врз осно-

ва на Јавен конкурс, советот на гимназијата. 
Член 152 

Директорот на гимназијата се именува на че-
тири години. По истекот на овој рок истото лице 
по истата постапка може да биде повторно имену-
вано. 

Член 153 
Советот на гимназијата може, по барање од чле-

новите на работната заедница на гимназијата, да го 
разреши директорот од должноста и пред истекот на 
времето на кое е именуван, ако не ги извршува со 
доволен успех улогата и задачите што му се дове-
рени во управувањето со гимназијата. Разрешува-
њето се врши по претходно прибавено мислење од 
комисијата за оценување на барањето за разрешу-
вање на директорот. 

Директорот може да се разреши од должност п 
врз основа на свое барање односно по своја соглас-
ност. 

Директорот се разрешува од должност по си-
лата на законот во случаите определени со посеб-
ните прописи. 

Директорот на гимназијата што е разрешен, ги 
задржува правата од работниот однос како настав-
ник на гимназијата. 

Член 154 
Во постапката за именување и разрешување ди-

ректор на гимназијата се применуваат општите про 
пиен за именување и разрешување директор на ра-
ботни организации. 

Член 155 
Со статутот на гимназијата може да се уста-

нови раководно работно место помошник директор. 
Делокругот на помошникот на директорот го опре-
делува советот на гимназијата. 

Член 156 
Ако на упразнетото место директор на гимна-

зијата не можел да биде благовремено именуван нов 
директор, советот на гимназијата на упразнетото 
место именува без конкурс вршител на 'должноста 
директор, по прибавено мислење од комисијата на 
општинското собрание за избор и именување. 

Вршителот на должноста директор може на таа 
должност да остане најдолго шест месеци. Ако во 
тој рок не се именува директор, советот на гимна-
зијата може, во согласност со општинското собрание, 
повторно, без конкурс, да именува вршител на 
должноста директор но најмногу уште за шест ме-
сеци. 

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

г) Работна заедница 

Член 157 
Членовите на работната заедница на гимнази-

јата непосредно одлучуваат на собирот на работните 
луѓе, со референдум и преку други форми на непо-
средно одлучување. 

Член 158 
Начинот на работа на работната заедница и на-

чинот на одржување собири на работните луѓе како 

и спроведување другите форми на непосредно одлу-
чување се уредуваат со статутот на гимназијата. 

д) Собрание 

Член 159 
Секоја учебна година, по завршувањето на на-

ставата, се свикува годишно собрание на кое учес-
твуваат членовите на советот на управниот одбор на 
гимназијата, наставниците, учениците, родителите и 
други граѓани и претставници на работни и други 
организации чија дејност е поврзана со работата на 
гимназијата и со воспитувањето на младината. 

На собранието директорот на гимназијата под-
несува извештај за работата на гимназијата. На со-
бранието можат да се утврдуваат натамошни насоки 
за работа во идната учебна година. 

Член 69 
По член 159 се додава нова глава. 
„IX Стручни органи на гимназијата" и нови 

членови 160—164 кои гласат: 

Член 160 
Стручни органи во гимназијата се: Наставнич-

киот колегиум на гимназијата, Наставничкиот ко-
легиум на паралелката и раководителот на пара-
лелката. 

Со статутот на гимназијата можат да се устано-
вуваат и други стручни органи на гимназијата. 

Член 161 
Наставничкиот колегиум на гимназијата го со-

чинуваат сите наставници на гимназијата и дирек-
торот. 

Член 162 
Наставничкиот колегиум на паралелката го со-

чинуваат раководител на паралелката и сите нас-
тавници што изведуваат настава во паралелката. 

Член 163 
Секоја паралелка на гимназијата има раководи-

тел на паралелката што го определува советот на 
гимназијата по предлог од Наставничкиот колегиум 
на гимназијата од редот на наставниците што преда-
ваат во паралелката. 

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

Член 164 
Со статутот на гимназијата поблиску се опре-

делува делокругот и начинот на работа на струч-
ните органи на гимназијата. 

Член 70 
Глава „IX" станува глава „X". 

Член 71 
Член 169 се менува и гласи: 
Во гимназијата се води единствена педагошка 

евиденција за податоците што се од интерес за це-
лата земја. 

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

Други податоци за кои се води педагошка еви-
денција во гимназијата и формите на евиденцијата 
ги определува републичкиот секретар за просвета. 
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Член 72 
,Во член 175 зборовите „Советот за просвета на 

НР Македонија" се заменуваат со зборовите „репу-
бличкиот секретар за просвета'. 

Член 73 
Глава „X" „Администрација" и членовите 176— 

177 се бришат, а називот на главата XI се менува и 
гласи „XI Права и должности на општествено^ 
политичката заедница" 

Член 74 
Член 178 се менува и гласи: 
Општинското собрание ја претресува општата 

состојба и прашањата од заеднички интерес за раз-
витокот и управувањето на гимназијата на под-
рачјето на општината, ја определува политиката и 
одлучува за основните прашања од значење за раз-
витокот на гимназијата и унапредувањето на нив 
ната работа и успехот на учениците, основа гимна 
зип, врши општествен надзор, донесува прописи и 
презема мерки за кои еп закон или со статутот на 
општината е овластено 

Во вршењето на општествениот надзор заради 
обезбедување на јавност и општествена одговорност 
во работата на гимназијата, општинското собрание 
претресува општи прашања во врска со располага-
њето со општествените средства на гимназијата и со 
распределбата на доходот, како и со начинот на из-
вршувањето на правата и должностите на гимнази-
јата. 

Општинското собрание врши општествен надзор 
во соработка со органите на управувањето во гим-
назијата, со цел за развивањето на одговорноста и 
социјалистичките норми во самоуправувањето, де-
лувањето и располагањето со општествените сред-
ства. 

Со општествениот надзор општинското собрание 
не може да ги ограничува, со Уставот и законот, 
утврдените права на гимназијата како самостојна и 
самоуправна работна организација, ниту да нанесува 
повреди на нејзините права и на закон заснованите 
интереси 

Член 75 
Членовите 179—183 се бришат 

Член 76 
Во член 184 зборовите „општинскиот народен 

одбор" се заменуваат со зборовите „општинското 
собрание". 

Член 77 
Во член 185 став 1 зборовите „општинскиот на-

роден одбор" се заменуваат со зборовите „општин-
ското собрание", а став 3 на ТОЈ член се менува и 
гласи' 

Ако општинскиот орган на управата утврди, дека 
гимназијата донела општ акт што е во спротивност 
со законот или пропис донесен врз основа закон, 
без одлагање таквиот акт ќе го достави до општин-
ското собрание кое ќе донесе решение за тоа дали 
општиот акт се запира или останува во сила. 

Член 78 
Членовите 186 и 187 се бришат. 

Член 79 
Член 189 се менува и гласи: 
Стручен надзор над работата на гимназијата 

вршат органите на просветно-педагошката служба 
.според посебните прописи. 

Член 80 
Членовите 190—195 се бришат. 

Член 81 
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 приватните испити во општо-
образовните училишта („Службен весник на НРМ4 

бр. 16/54); 
2. Правилникот за оценување и напредување на 

учениците во гимназијата („Службен весник на 
НРМ" бр. 16/60 и 40/60); 

3 Правилникот за видовите на пофалби, награ-
ди и дисциплински мерки и за начинот на нивното 
применување во стручните училишта, учителските 
школи и гимназииите („Службен весник на НРМ" 
бр. 38/60); 

4. Правилникот за полагање на завршниот ис-
пит во гимназијата („Службен весник на НРМ" 0р. 
3/60, 1/61 и 41/62), 

5 Одредбите од Правилникот за стручниот ис-
пит на Наставничкиот и воспитниот персонал („Сл 
весник на НРМ" бр. 7/62) во однос на гимназијата. 

Член 82 
Се овластува Законодавно-правната комисија на 

Собранието на СР Македонија да утврди пречистен 
текст на Законот за гимназијата. 

Член 83 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

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

121. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСТАНО 

ВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКИ ВОСПИТУВАЊЕ 

Се прогласува Законот за установите за прет-
школско воспитување, што го донесе Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија на седни-
цата на Републичкиот собор одржана на 6 април 
1965 година и на седницата на Просветно-култур-
ниот собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 85 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на СРМ, Законот за установите за 
претшколско воспитување („Службен весник на 
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НРМ" бр. 23/59) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат измени и дополнувања, така што неговиот 
текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА УСТАНОВИТЕ ЗА ПРЕТШКОЛСКО 

ВОСПИТУВАЊЕ 

I ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Установите за претшколско воспитување (во на-

тамошниот текст: претшколски установи) се само-
стојни и самоуправни работни организации чија деј-
ност е од посебен општествен интерес. 

Во претшколските установи се воспитуваат де-
цата од навршената трета до навршената седма го-
дина 

Член 2 
Со претшколеќата установа управуваат члено-

вите на работната заедница непосредно. Во случаите 
определени со закон и статутот на претшколската 
установа, членовите на работната заедница управу-
вањето со определени работи им го доверуваат на 
своите органи на управување што сами ги изби-
раат и отповикуваат. 

Во управувањето со определени работи во прет-
школска установа учествуваат, согласно овој закон, 
и заинтересираните граѓани, како и претставници па 
заинтересираните организации и општествено-поли-
аичката заедница (во натамошниот текст: претстав-
ници на општествената заедница). 

Член 3 
Претшколските установи, во рамките на воспит-

ните цели што ги поставува нашата социјалистичка 
заедница и во согласност со психофизичкиот разви-
ток и можностите на децата особено имаат за задача: 

— да им организираат на децата културна за-
бава, игра и заеднички живот и со тоа да создават 
основа за натамошно правилно физичко, умно, мо-
рално и естетско воспитување; 

— да им помагаат на родителите во згрижува -
њето, воспитувањето и одгледувањето на децата и да 
се грижат за нивното здравје и правилен телесен 
развиток; 

— да соработуваат и да им помагаат на родите-
лите во применувањето на современите начела и 
методи во воспитувањето и здравственото одгледу-
вање на децата; 

— да ги поттикнуваат и помагаат, во средината 
во која делуваат, другите форми за собирање и вос-
питување на децата и во тоа да соработуваат со 
општествените организации што се грижат за вос-
питување на децата. 

Член 4 
Претшколските установи имаат својство на прав-

но лице. 
Член 5 

Претшколски установи се: детски градинки, за-
бавишта и детски игралишта. 

П О К Р А Ј установите од претходниот став, за со-
бирање и воспитување на децата од претшколска 
возраст можат да се организираат и други форми 
како што се: соби за игра и разонода, слободни про-
стории за играње на деца, библиотеки со сликов-
ници и друго. 

Член 6 
Детските градинки се претшколски установи во 

кои се спроведува систематска воспитна работа со 
деца од 3—7 годишна возраст. 

Детските градинки можат да се организираат за 
целодневно, полудневно или ноќно сместување на 
деца според локалните потреби и работното време 
на родителите. 

Член 7 
Детските градинки можат да бидат постојани и 

сезонски. 
Постојаните детски градинки работат преку цела 

година со прекин од еден месец преку летото, а ио 
потреба и без прекин. 

Сезонските детски градинки се отвораат за еден 
определен период во годината. 

Член 8 
Забавиштата се претшколски воспитни устано-

ви, каде што се спроведува систематска воспитна 
работа, по правило, на деца од 5—7 години. Тие мо-
жат да се организираат како посебни установи или 
во состав на основните училишта односно детските 
градинки. 

Забавиштата работат преку целата година со 
прекин од еден месец, а по потреба и без прекин. 

Член 9 
Детските игралишта се претшколски установи 

за деца од претшколска возраст, кои се организи-
раат за да им се овозможи на децата игра и забава 
со организирана воспитна работа. 

Игралишта можат да се отворат во паркови на 
отворен простор, во станбени населби и др. 

Детските игралишта можат да бидат постојани 
и сезонски, според постојните услови. 

Член 10 
За децата заостанати во развитокот можат да се 

основаат посебни установи или одделенија во со-
став на специјални училишта односно установи за 
специјално воспитување. 

Член 11 
Средствата за основање и почеток на работа 

на претшколска установа или друга форма на воспи-
тување на децата ги обезбедува основачот. 

Ако две или повеќе работни и други организа-
ции или месни заедници основаат заедничка прет-
школска установа и друга форма за воспитување 
на децата, учеството во обезбедувањето на сред-
ствата се определува со договор. 

Член 12 
Ако во установата е организирана исхрана на 

децата, издатоците за исхраната ги поднесуваат, по 
правило, родителите, лицата, органите односно орга-
низациите кои се должни да се грижат за децата, 
доколку основачот не одлучи поинаку. 

Член 13 
Претшколската установа се здобива со средства 

за својата работа од надоместоците што ќе ги оства-
ри со вршењето на дејноста. 

Член 14 
Претшколеќата установа самостојно го утврдува 

и го распределува својот доход во согласност со За-
конот и другите прописи. 
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Член 15 
Сите средства што ќе ги оствари претшколската 

установа го сочинуваат нејзиниот вкупен приход. 
Од вкупниот приход претшколската установа ги 

надоместува материјалните трошоци и ги пресме-
тува и уплатува со закон предвидените обврски. 

Претшколската установа, по надоместувањето на 
материјалните трошоци и пресметувањето и упла-
тувањето на законските обврски, го утврдува и рас-
поредува својот доход. 

Доходот на претшколската установа се распо-
редува на дел за задоволување на личните потреби 
на работните луѓе (лични доходи) и на дел за заед-
нички потреби и за проширување н? материјалната 
основа на установата (фондови). 

Распределбата на доходот на претшколскага 
установа на средства за лични доходи и на сред-
ства за фондови ја врши советот на установата, спо-
ред основите и мерилата пропишани со статутот на 
установата и со правилникот за распределбата на 
доходот, во согласност со начелата утврдени со за-
кон, со насоките изразени во општествениот план и 
со задачите на установата. 

Член 16 
Финансиските средства на претшколската уста-

нова се користат врз основа на финансискиот план 
на установата, КОЈ се донесува за секоја календарска 
година. 

Претшколеќата установа на крајот на секоја го-
дина составува завршна сметка. 

Финансискиот план и завршната сметка на прет-
школската установа ги утврдува советот на уста-
новата. 

Член 17 
Секоја претшколска установа има СВОЈ статут. 
Со статутот на претшколската установа се утвр-

дува внатрешната организација, делокругот и одго-
ворноста на органите на управувањето, работните 
единици и нивната положба како и правата и долж-
ностите на работните луѓе во управувањето со тио 
единици, прашањата за кои непосредно одлучуваат 
членовите на работната заедница, начинот и фор-
мите на тоа одлучување, работните и други вна-
трешни односи, условите и начинот за прием на 
децата и за прибирањето на надоместоците и финан -
сиското работење како и други прашања што се од 
значење за самоуправувањето во установата и неј-
зиното делување. 

Статутот на претшколската установа го донесу-
ва советот на установата со потврда на општинското 
собрание. 

Член 18 
Претшколските установи ги вршат своите задачи 

и работи самостојно, во рамките на закон и други 
прописи донесени врз основа на закон како и во 
рамките на СВОЈОТ статут. 

П. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА ПРЕТШКОЛ-
СКИ УСТАНОВИ 

Член 19 
Претшколски установи основаат општините, мес-

ните заедници и работните и други организации. 

Член 20 
За основање на претшколска установа основа-

чот е должен да обезбеди простор, кадри, матери-
јални средства како и хигиенски и други услови 
потребни за работа на установата. 

Педагошките нормативи за просторот и опре-
мата на претшколските установи ги пропишува ре-
публичкиот секретар за просвета. 

Член 21 
Претшколската установа престанува ако пове-

ќе не постои потреба од нејзината дејност како и во 
други случаи определени со општите прописи за 
установите. 

Член 22 
Работната или друга организација и месната за-

едница, што има намера да укине претшколска уста-
нова, е должна за тоа претходно да го извести оп-
штинското собрание. Општинското собрание во рок 
од три месеци може да одлучи да не се укинува 
установата и да ги преземе правата и обврските на 
основач. 

Член 23 
Основањето и престанокот на претшколски уста-

нови се запишува во регистарот на установите, што 
го води окружниот стопански суд на чие подрачје е 
седиштето на претшколската установа. 

Ш. УПРАВУВАЊЕ СО ПРЕТШКОЛСКИ 
УСТАНОВИ 

Член 24 
Со претшколска установа управуваат членовите 

на работната заедница непосредно или преку след-
ниве органи на управување: советот, управниот од-
бор и управителот. 

Член 25 
Органите на управување во претшколска уста-

нова ги вршат своите права и должности врз основа 
на закон и статутот на установата. 

а) Работна заедница 

Член 26 
Членовите на работната заедница на противел-

е, ка установа непосредно одлучуваат на собир на ра-
ботните луѓе, со референдум и преку други форми 
на непосредно одлучување. 

Начинот на работа на работната заедница и на-
чинот на одржувањето на собири на работните луѓе 
како и спроведувањето на други форми на непосред-
но одлучување се уредуваат со статутот на уста-
новата. 

б) Совет на претшколска установа 

Член 27 
Во претшколска установа, чија работна заедни-

ца има 30 и повеќе членови, се избира совет на уста-
новата. 

Советот на претшколска установа го сочинуваат: 
а) најмалку 9 членови што ги избира работната 

заедница од редот на своите членови на начин и спо-
ред постапката определена со посебни прописи за 
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избирање на работнички совети и други органи на 
работните организации, како и со статутот на уста-
новата. 

б) претставници на општествената заедница што 
ги избираат, делегираат односно именуваат заинте-
ресираните органи, работни и други организации, 
граѓаните како и општинското собрание на начин 
и според постапката утврдени со статутот на општи-
ната, односно соодветната организација. 

Со статутот на претшколската установа се опре-
делува вкупниот број на членовите на советот, бро-
јот на членовите што ги избира работната заед-
ница, како и кои органи и организации и во кој 
број избираат, односно именуваат свои претставници 
за членови на советот. 

Бројот на членовите на советот на установата 
што ги избира работната заедница, освен во прет-
школските установи од член 33 на овој закон, не 
може да биде помал од 2/3 од вкупниот број на чле-
новите на советот на установата. 

Управителот на претшколската установа не мо-
же да биде избран за член на советот на установата. 

Член 28 
Членовите на советот на претшколска установа 

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

број на членовите на советот на установата. 
При првите избори на членовите на советот во 

новооснованата претшколска установа, како и во 
претшколска установа што настанала со спојување, 
издвојување и разделување, една половина од бро-
јот на членовите на советот се избираат на една 
година. 

Никој не може да биде избран два пати едно 
подруго за член на советот на установата. 

Член 29 
Советот на претшколска установа избира прет-

седател од редот на членовите што ги избрала ра-
ботната заедница. 

Член 30 
Советот на претшколската установа особено: 
1. донесува статут на установата и го доставува 

на потврдување на општинското собрание; 
2. се грижи за целокупниот живот и работа на 

установата, дава насоки и презема мерки за унапре-
дување на воспитната работа на установата; 

3. се грижи за унапредувањето на материјални-
те и другите услови за работа и живот на устано-
вата; 

4. донесува годишна и долгорочна програма за 
работа и развиток на установата, одлучува за начи-
нот и условите за извршувањето на програмата и за 
таа цел дава соодветни препораки; 

5. ги разгледува предлозите и претставките на 
родителите и другите граѓани по прашањата од 
општ интерес за работата на установата; 

6. врши општ надѕор над користењето на опште-
ствениот имот на установата; 

7. се грижи за организирање редовна здрав-
ствена заштита на децата како и за нивното сме-
стување и исхраната, ако се хранат во установата; 

8. ја определува висината на надоместокот што 
ќе го плаќаат родителите за исхрана на децата; 

9. на општинското собрание му го предлага име-
то на установата; 

10. се грижи за поврзување на установата со сре-
дината и за унапредувањето на соработката со ра-
ботните и други организации, чија дејност е во вр-
ска со работата на установата и воспитувањето на 
децата; 

11. донесува деловник, како и други општи са-
моуправни акти; 

12. дава мислења за оправданоста на укинува-
њето на установата; 

13. донесува решенија за спојување, припојува-
ње, издвојување и разделување на установата како 
и за издвојување на нејзината работна единица; 

14. избира претседател на советот од редот на 
членовите на советот што ги избрала работната за-
едница; 

15. ги именува половината од членовите на кон-
курсната комисија за распишување и спроведување 
на конкурсот за именување управител на устано-
вата; 

16. по предлог од конкурсната комисија именува 
управител и одлучува по предлогот за неговото раз-
решување што го поднесува комисијата за оцену-
вање на барањето за разрешување; 

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 установата; 

18. ги утврдува работните места во установата; 
19. донесува правилник и други општи акти за 

финансирањето и расподелбата на доходот на уста-
новата; 

20. утврдува финансиски план и завршна сметка 
на установата; 

21. донесува правилник и други општи акти за 
расподелба на личните доходи и работните односи 
во установата; 

22. решава по приговорите простив одлуките на 
управниот одбор и управителот на установата; 

23. по предлог од управниот одбор распишува 
конкурс и донесува решенија за засновување и пре-
станок на работниот однос на воспитачите и другите 
работни луѓе во установата; 

24. соработува со родителите за создавање што 
подобри услови за остварување воспитните задачи 
на установата и се грижи организацијата и пре-
стојот на децата во установата да се сообрази со 
потребите на родителите; 

25. формира комисија за прием на деца во уста-
новата и одлучува по жалбите против решенијата 
за прием на децата во установата; 

26. одлучува за прекинувањето на работата на 
установата; 

27. донесува куќен ред на установата; 
28. ги избира членовите на управниот одбор; 
29. го определува работното време на воспита-

чите и управителот; 
30. одлучува за употребата на финансиските 

средства на установата и неговите фондови, доколку 
со статутот на установата располагањето со тие 
средства не е предоставено на други органи; 

31 врши и други работи што со закон и статутот 
на установата му се ставени во делокруг. 
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Член 31 
По работите од т. 1—17 на претходниот член 

одлучуваат сите членови на советот на претшкол-
ската установа; по работите од т. 18—20 одлучуваат 
членовите на советот, избрани од работната заед-
ница во согласност со претставниците на општестве-
ната заедница, а по другите работи одлучуваат само 
членовите на советот избрани од работната заед-
ница. 

Член 32 
Во претшколските установи, чија што работна 

заедница има помалку од 30 членови, функцијата 
на совет на установата непосредно ја вршат сите 
членови на работната заедница и претставниците па 
општествената заедница. 

Во случаите од претходниот став сходно се при-
менуваат одредбите од претходниот член на овој 
закон. 

Член 33 
Во претшколските установи, чија работна за-

едница има помалку од 5 членови, функцијата на 
совет на претшколеќата установа ја вршат сите 
членови на работната заедница, со рамноправно 
учество на претставниците на општествената заед-
ница. 

Во случаите од претходниот став за претседа-
тел на советот може да се избере и член на советот 
од редот на претставниците на општествената за-
едница. 

Член 34 
Советот на претнпшлската установа за рабо-

тите од својот делокруг одлучува на седница. 
Во работите од т. 1—20 на член 30 од овој закон 

советот може полноважно да решава ако на сед-
ницата се присутни повеќе од половината негови 
членови, избрани од работната заедница и повеќе 
од половината од бројот на членовите — претстав-
ници на општествената заедница, а одлуките се 
донесуваат со мнозинството гласови на сите при-
сутни членови. 

Во другите работи од член 30 на овој закон со-
ветот може полноважно да решава, ако на седни-
цата се присутни повеќе од половината од вкуп-
ниот број на членови избрани од работната заед-
ница, а одлуките се донесуваат со мнозинството 
гласови на присутните членови. 

Одредбите од претходните ставови сходно се 
применуваат и во случаите од член 32 и 33 од овој 
закон. 

Член 35 
Членовите на советот на претшколска установа 

се должни повремено да ги информираат телата 
што ги избрале за работата на советот и за рабо-
тата на установата, како и да им полагаат сметка 
за својата работа. 

Советот на крајот од годината, на општинското 
собрание како и на основачот им поднесува извеш-
тај за работата на установата. Тој е должен да 
поднесе и посебен извештај по нивно барање. 

Советот поднесува извештај за завршниот со-
станок што се одржува на крајот на годината со 
родителите на децата, со претставниците на работ-
ните и други организации што се заинтересирани 

за работата на установата и дава предлози за тоа, 
што би требало да се презема за унапредувањето на 
установата во идната година. 

в) Управен одбор 

Член 36 
Управниот одбор има најмалку 5 членови. 
Членовите на управниот одбор ги избира со-

ветот на установата од редот на членовите на ра-
ботната заедница. 

Покрај членовите на управниот одбор, се избира 
и определен број нивни заменици. 

Претседателот на советот на установата не мо-
же да биде избран за член на управниот одбор; 

Управителот на установата е член на управ-
ниот одбор според својата положба. 

Бројот на членовите на управниот одбор и нив-
ните заменици се утврдува со статутот на уста-
новата. 

Член 37 
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 установата може да отповика член 

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

Член 38 
Членовите на управниот одбор избираат по-

меѓу себе претседател на управниот одбор. 
За претседател на управниот одбор не може да 

биде избран управителот на установата. 

Член 39 
Управниот одбор одлучува за работењето на 

установата, а особено: 
1. се грижи за извршувањето заклучоците на 

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

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

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

шања за кои решава советот на установата; 
5. го утврдува предлогот на годишната и долго-

рочната програма за работа на установата како и 
предлогот на финансискиот план, завршната смет-
ка, статутот и другите општи акти што ги донесува 
советот; 

6 врши распределба на работите во устано-
вата и задолженијата на воспитачите и другите 
работни луѓе, по предлог од колегиумот на воспи-
таните на установата, одлучува за поделбата на 
децата во групи и ги одредува воспитачите на гру-
пите; 

7. врши и други работи што со закон, друг 
пропис и статутот на установата му се ставени во 
делокруг. 
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Член 40 
Во претшколски установи, чија работна заед-

ница има помалку од 10 членови, функциите на 
управниот одбор ги врши работната заедница не-
посредно. 

г) Управител 

Член 41 
Управителот на нретшколска установа ја прет-

ставува установата, непосредно раководи со рабо-
тењето на установата и ги извршува одлуките на 
работната заедница на установата, советот на уста-
новата и управниот одбор. 

Управителот непосредно ја организира работата 
на установата, се грижи за изведување на воспит-
ната работа и заедно со другите органи на устано-
вата е одговорен за остварувањето на годишната 
програма на установата. 

Управителот е педагошки и управен раководи-
тел на установата. Тој врши инструктивно педагош-
ки надѕор, со цел воспитната работа да ја изведува 
плански за да се остварат што поуспешно воспит-
ните задачи на установата. 

Член 42 
Управителот на установата е наредбодател за 

извршувањето на финансискиот план на устано-
вата. 

Член 43 
Управителот спрема воспитачите и другите ра-

ботни луѓе во установата ги врши правата на не-
посреден дисциплински старешина. 

Член 44 
Управителот на установата се грижи за зако-

нитоста во работата на установата и за исполну-
вање на законските обврски на установата. 

Член 45 
Ако управителот најде дека општ акт како и 

поединечен акт на органот на управување на уста-
новата, освен поединечен акт донесен во управната 
постапка и актите по кои за одлучување е предви-
дена судска надлежност, е во спротивност со зако-
нот, ќе го предупреди за тоа органот на управу-
вање. Ако и по предупредувањето од страна на 
управителот органот на управување остане при 
својот акт, управителот е должен веднаш да го зап-
ре тој акт од извршување и во рок од три дена да 
го извести надлежниот орган на општинското со-
брание, што врши надѕор над законитоста на рабо-
тата на установата за запирањето. 

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

Член 46 
За управител на претшколска установа може 

да се именува лице што ги исполнува најмалку про-
пишаните услови за воспитан на претшколска уста-
нова, како и другите услови определени со статутот 
на установата. 

Член 47 
Управителот на претшколска установа го име-

нува советот на установата врз основа на јавен 
конкурс. 

Конкурсот го распишува и го спроведува кон-
курсната комисија, која се оформува во претшкол-
ската установа. 

Конкурсната комисија се состои од 6 членови, 
од кои три члена именува советот на установата и 
три члена општинското собрание на чие подрачје 
е седиштето на установата. 

Член 48 
Управителот на претшколската установа се име-

нува на четири години. По истекот на овој рок ис-
тото лице, по истата постапка може да биде по-
вторно именувано. 

Член 49 
Советот на претшколската установа може, по 

барање на членовите на работната заедница на уста-
новата, да го разреши управителот од должноста 
и пред истекот на времето за кое е именуван, ако 
не ги извршува со доволен успех улогата и зада-
чите што му се доверени во управувањето со уста-
новата. Разрешувањето се врши по претходно при-
бавено мислење од комисијата за оценување на ба-
рањето за разрешување на управителот. 

Управителот може да биде разрешен од долж-
ност по силата на законот во случаите определени 
со посебни прописи. 

Член 50 
Во постапката за именување и разрешување 

управител на претшколска установа се примену-
ваат посебните прописи за именување и разрешу-
вање на директор на работна организација. 

Член 51 
Ако на упразнетото место управител на прет-

школска установа не можел да биде благовремено 
именуван нов управител, советот на установата на 
упразнетото место именува, без конкурс, вршител 
на должноста управител, по прибавено мислење од 
комисијата на општинското собрание за избор и 
именување 

Вршителот на должноста управител на таа 
должност може да остане најдолго шест месеци. 
Ако во тој рок не се именува управител, советот 
на установата може, во согласност со општинското 
собрание, повторно, без конкурс, да именува врши-
тел на должноста управител, но најмногу уште за 
шест месеци. 

Вршителот на должноста управител ги врши 
сите права и должности на управител. 

Член 52 
Стручен орган на претшколска установа е ко-

легиум на воспитачите. 
Колегиумот на воспитаните на претшколската 

установа го сочинуваат воспитачите, здравствените 
работници и управителот на претшколската уста-
нова. 

Член 53 
Со статутот на установата поблиску се опреде-

лува делокругот и начинот на работа на колегиумот 
на воспитачите на претшколската установа. 

IV. ВОСПИТНА РАБОТА ВО П Р Е Т Ш К О Л С К И ^ 
УСТАНОВИ 

Член 54 
Воспитната работа во претшколските установи 

ја вршат воспитачи, 
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За воспитани во претшколските установи се на-
значуваат лица што завршиле школа за воспитачи 
или на неа соодветна школа. 

Член 55 
Воспитаните се должни воспитната работа да 

ја изведуваат според програмата за воспитната ра-
бота што ја утврдува Просветно-културниот собор 
на Собранието на СР Македонија и методските упат-
ства што ги издава републичкиот орган, надлежен 
за работите на просветно-педагошката служба како 
и спрема општите падагошки принципи за воспи-
тување на децата од претшколска возраст. 

Воспитачите се должни да соработуваат со ро-
дителите и соодветните организации со цел за уна-
предување на претшколското воспитување на де-
цата. 

Член 56 
За проверување педагошката способност на вос-

питачите за вршење воспитна работа во претшкол-
ска установа воспитаните полагаат стручен испит. 

За овозможување воспитаните педагошки да се 
усовршуваат и да го следат напредокот на педа-
гошката теорија и практика се организираат задол-
жителни периодични форми на усовршување на 
воспитачите. 

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

Член 57 
Задолжителното работно дреме на воспитачите 

во претшколската установа се определува со оп-
штите прописи за работното време на работните 
луѓе. 

Поблиски одредби за основањето и престанокот 
на работниот однос, правата и должностите како и 
дисциплинската и материјалната одговорност на 
воспитачите и другите работни луѓе во претшколска 
установа се донесуваат со статутот и други општи 
акти на установата, во согласност со општите про-
писи за работните односи. 

V. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНО 
ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА 

Член 58 
Општинското собрание ја претресува општата 

состојба и прашањата од заеднички интерес за раз-
витокот и унапредувањето на претшколските уста-
нови на подрачјето на општината, ја определува 
политиката и одлучува за основните прашања, што 
се од значење за развитокот на претшколските 
установи и унапредувањето на нивната работа, врши 
општествен надѕор, донесува прописи и презема 
мерки за кои со закон или со статутот на општината 
е овластено. 

По прашањето за општествен надѕор, заради 
обезбедување јавност и општествена одговорност во 
работата на претшколските установи, општинското 
собрание претресува општи прашања во врска со 
располагањето со општествените средства на прет-
школските установи и со распределбата на доходот 
и со начинот на извршувањето на правата и долж-
ностите на претшколските установи. 

Општинското собрание врши општествен над-
зор во соработка со органите на управување во 
претшколските установи, со цел за развивање на 
одговорноста и социјалистичките норми во само-
управувањето, делувањето и располагањето со оп-
штествените средства. 

Со општествениот надѕор општинското собрание 
не може да ги ограничува со уставот и законот ут-
врдените права на претшколската установа, како 
самоуправна работна организација, ниту да нане-
сува повреди на нејзините права и на закон засно-
вани интереси. 

Член 59 
Општинското собрание се грижи, при подига-

њето на поголеми станбени објекти и индустриски 
населби на подрачјето на општината, да се обезбе-
дат простории и игралишта за децата од претшкол-
ска возраст. 

Член 60 
Надлежниот орган на општината врши надвор 

над законитоста на работата на претшколската ус-
танова. 

Ако органот од претходниот став утврди дека 
претшколската установа донела општ акт што о 
во спротивност со законот или пропис донесен врз 
основа на закон, општинското собрание има право 
и должност да го запре таквиот акт од извршување. 

Член 61 
Стручен надѕор над работата на претшколски^ 

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

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 62 

До донесувањето на прописи за установите за 
дневен престој на школските деца можат, по по-
треба, според одредбите на овој закон, да се отво-
раат установи и за деца од школска возраст. 

Член 63 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по него-

вото објавување во „Службен весник на СР Ма-
кедонија". 

122. 
В јаз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСО-

КОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за високото школство 
во Социјалистичка Република Македонија што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија на седницата на Републичкиот собор 
одржана на 12 април 1965 година и на седницата 
на Прос в е ти о - к ул турни от собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 126 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с. р. 
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Согласно член 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за високото школство во На-
родна Република Македонија („Службен весник на 
НРМ" бр. 20/61) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат измени и дополнувања така што него-
виот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА ВИСОКОТО ШКОЛСТВО ВО СОЦИЈАЛИС-

ТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Високошколски установи се: факултетите, ви-

соките школи, уметничките академии, вишите шко-
ли и педагошките академии. 

Член 2 
Висоиошколските установи се самостојни и са-

моуправни работни организации ЧИЈ а дејносг е од 
посебен општествен интерес. 

Член 3 
Факултетите се научни и највисоки наставни 

установи. 
Факултетите имаат задача да подготвуваат 

кадри со виша, висока и највисока стручна спрема 
и да организираат и изведуваат научна работа. 

Член 4 
Високите школи се највисоки наставни уста-

нови. 
Високите школи имаат задача да подготвуваат 

кадри со виша, висока и највисока стручна 
спрема. 

Со актот за основањето, на одделни високи 
школи може да им се довери задача да организи-
раат и изведуваат научна работ^. 

Член 5 
Уметничките академии се највисоки наставни 

установи со задача да подготвуваат виши и високи 
стручњаци во областа на уметноста, како и нај-
високи уметнички кадри. 

Со актот за основањето, на одделни уметнички 
академии може да им се довери задача да органи-
зираат и инстражувачка работа во областа на 
уметноста. 

Член 6 
Вишите школи и педагошките академии се 

наставно-воспитно-образовни установи. 
Вишите школи и педагошките академии имаат 

задача да подготвуваат виши стручни кадри. 
Педагошките академии можат да организираат 

и истражувачка работа за унапредување на наста-
вата и подготвување на студентите за оваа ра-
бота. 

Член 7 
Прашањата за изведување на наставата и на-

учната работа на високошколските установи се во 
исклучив делокруг на наставно-научните колек-
тиви. 

Член 8 
Високошколска^ установи: 
им даваат на студентите теоретски и практич-

ни знаења и ги воведуваат во методите на струч-
ната и научната работа; 

ги воспитуваат студентите како свесни гра-
ѓани на социјалистичка заедница; 

се грижат за издигањето на наставно-научниот 
подмладок; 

во соработка со работните и други организа-
ции и стручни здруженија во земјата и со меѓу-
народна соработка ја унапредуваат наставата и 
научната работа и го помагаат стопанскиот, кул-
турниот и општествениот развиток на земјата. 

Високошколските установи остваруваат и дру-
ги задачи предвидени со закон и со нивните ста-
тути. 

Член 9 
На виоокошколските установи им е загаранти-

рана слободата на наставната и научната работа. 

Член 10 
Секој граѓанин има право под еднакви услови 

да се запише на високошколска установа и да ге 
здобива со стручни називи и академски и научни 

Член 11 
Наставата и испитите на високошколски^ ус-

танови се јавни. 
Член 12 

Високошколската установа има свој статут. 
Со статутот на високошколската установа се 

утврдува организацијата на установата делокругот 
и одговорноста на органите на управување, полож-
бата на работните единици на установата и пра-
вата и должностите на работните луѓе во нивното 
управување, прашањата за кои непосредно одлу-
чува работната заедница и начинот на одлучува-
њето, како и одредби за собранието на установата 
и начинот на неговата работа, наставните планови, 
правилата на студирањето, стручните називи и 
академските и научните степени што се здобиваат 
со студирањето, начелата за формирањето и распо-
делбата на средствата за фондовите, за правата и 
должностите на студентите, одредби за наставни-
ците и нивниот избор и разрешување, работните и 
други меѓусебни односи на работните луѓе во ус-
тановата како и одредби за другите прашања од 
значење за самоуправувањето и работењето на 
установата. 

Статутот на високошколската установа го пот-
врдува Собранието на СР Македонка. 

Член 13 
Високошколските установи своите права и 

должности ги вршат во согласност со Уставот и 
законите како и во согласност со нивните статути. 

Надзор над законитоста на работата на високо-
школските установи врши Извршниот совет. 

Во вршење правото на надзор над законитоста 
на работата на високошколеките установи Изврши 
ниот совет има право да го запре извршувањето на 
општиот акт на високошколската установа што е 
спротивен на уставот, законот или статутот на 
високошколската установа. 
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Член 14 
Високошколските установи се здобиваат со 

средства за својата работа од надоместоците што 
ќе ги остварат со вршење на својата дејност. ВИ-
С О К О Ш К О Л С К А ^ установи можат да остваруваат 
средства и од работни и други организации, од 
посебни фондови, од приходи од имотот со кој 
управуваат установите како и од други приходи 
што ќе ги остварат. 

Висината на средствата на надоместок се утвр-
дуваат врз основа на годишна програма за работа 
на високошколската установа, во согласност со 
задачите на установата, општествените потреби и 
постигнатите резултати од работата, а според од-
напред утврдените основи и мерила. 

Високошколската установа може да се здобие 
со средства за својата работа и по основа на 
кредит. 

Средствата што ги остваруваат високошкол-
ските установи самостојно ги користат и со нив 
располагаат во согласност со законот. 

Член 15 
Високошколеќите установи имаат својство на 

правно лице. 
Член 16 

При утврдувањето на наставните планови и 
програми, воведувањето на курсеви, организира-
њето на вонредно студирање и стручна пракса 
високошколските установи соработуваат со орга-
ните, установите и организациите заинтересирани 
за образованието на одделни видови стручни 
кадри. 

Со статутите на високошколските установи се 
предвидуваат општите форми на оваа соработка и 
заемна помош. 

Член 17 
Високошколски те установи можат да се здру-

жуваат во универзитет и други заедници и здру-
женија. 

Член 18 
Високошколски!^ установи на крајот на учеб-

ната година поднесуваат извештај за својата ра-
бота на Собранието на СР Македонија а кога ос-
новач на установата е општината или работна 
и друга организација и на основачот. 

Органите на високошколските установи се 
должни по барање од Собранието на СР Македо-
нија и неговите тела односно Извршниот совет и 
неговите тела односно по барање од основачот да 
им даваат податоци за работата и положбата во 
установите, мислења по одредени прашања од СВО-
ЈОТ делокруг и да им предлагаат решавање на 
прашања од интерес за установата. 

Член 19 
Високсшкслската установа има свој печат Пе-

чатот содржи грб и назив на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, назив и седиште на уста-
новата. 

Член 20 
Високошколски^ установи можат да примаат 

подароци и завештанија. 

За примањето на подароци и завештанија од-
лучува советот на високошколеќата установа. 

Подароците и завештанијата установите можат 
да ги користат и располагаат со нив исклучиво 
според намената утврдена од наредавецот односно 
завештателот. 

П. ОСНОВАЊЕ, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕСТАНОК 
НА ВИСОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ 

, Член 21 
В И С О К О Ш К О Л С К А ^ установи ги основаат: Ре-

публиката, општините, како и работните и други 
организации. 

Републиката основа високошколски установи со 
Закон. 

Кога високошколска установа основа општи-
ната, актот за основање го донесува општинското 
собрание, а кога основачот на установата е работна 
или друга организација, актот за основање го до-
несува работничкиот совет односно органот на 
управување што му е нему соодветен. 

Две или повеќе општини односно работни и 
други организации можат заеднички да основаат 
високошколска установа. 

Член 22 
Високошколски установи можат да се основаат: 
ако постои реална потреба за школување на 

стручни кадри од струките што ќе бидат изучува-
ни на ВИСОКОШКОлеќата установа; 

ако постои можност за обезбедување простории 
и опрема за непречена работа во високошколската 
установа; 

ако постои можност да се обезбеди доволен 
број стален наставен односно научен кадар за 
изведување на наставата и исполнување на науч-
ните задачи; 

ако се обезбедени извори за непречено финан-
сирање на високошколската установа. 

Кога високошко леќата установа ја основа оп-
штината или работна и друга организација, пред 
донесувањето на актот за основање Извршниот 
совет по претходно прибавено мислење од репуб-
личкиот срган надлежен за работите на високото 
школство утврдува дали се исполнети условите од 
претходниот став. 

Член 23 
Средства за основање и почеток на работата 

на висскошколските установи ги обезбедува ос-
новачот. 

Член 24 
Подготвувањето за почеток на работата на ви-

ссксшколската установа го врши матична ко-
мисија, што се образува со актот за основање. 

Комисијата ја сочинуваат најмалку пет чле-
нови, од кои најмалку три професори на факултет. 

Матичната комисија го врши изборот на пр-
вите наставници. 

Матичната комисија престанува со работа кога 
ќе изврши избор на најмалку пет наставници од 
кои три стални. 
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Член 25 
За организирање и изведување на наставата 

и научната работа високошколските установи мо-
жат во својот состав да имаат отсеци, оддели, ин-
ститути, заводи, катедри, семинари, клиники, оп-
итни стопанства, лаборатории и други работни 
единици. 

Високите школи и уметничките академии мо-
жат во својот состав да имаат научни работни 
единици само ако тоа е предвидено со актот за 
основање на високата школа односно уметничката 
академија. 

Работните единици од претходните ставови на 
овој член се основаат со статутот или статутарна 
одлука на високошколска установа 

Член 26 
Заради сместување и исхрана на студентите, 

за материјално обезбедување и подобрување на 
здравствената заштита како и за чување на до-
верениот имот, високошколските установи можат 
по СВОЈ а иницијатива или по предлог на студент-
ската организација да основаат посебни установи. 

Член 27 
Високошколските установи врз основа на до-

говор можат да имаат заеднички работни единици 
односно установи предвидени со член 25 и 26 од 
овој закон. 

Високошколските установи можат, врз основа 
на договор да имаат заеднички работни единици 
односно установи со други научни и стручни уста-
нови, органи и организации. 

Работните единици на високошколски^ уста-
нови што се бават со научно-истражувачка работа 
врз основа на договор можат да примаат на из-
вршување одредени научно-истражувачки задачи 
на научни и стручни установи, органи и организа-
ции, а можат својата научна работа или изведува-
њето на наставата да ги организираат и во други 
работни организации. 

Член 28 
За унапредување на наставата и научната ра-

бота одделни високошколски установи можат до-
говорно да формираат односно одредат матични 
наставно-научни единици кои организираат и из-
ведуваат настава и ја обединуваат научната работа 
од дисциплините кои се заеднички за две или по-
веќе ВИСОКОШКОЛСКИ установи. 

Со договорот од претходниот став се утврду-
ваат меѓусебните односи како и правата и обвр-
ските на високошколските установи спрема матич-
ните наставно-научни единици. 

Член 29 
Заради давање помош на вонредните студенти, 

високошиолските установи можат, во договор со 
општините и работните и други организации да 
основаат посебни наставни центри. 

Наставните центри можат да бидат организи-
рани за подрачја на една или повеќе општини од-
носно за работните луѓе на една или повеќе работ-
ни организации. 

Член 30 
Наставните центри од претходниот член можат 

да се основаат како работни единици на висо-
кошколските установи или како посебни установи. 

Поблиски одредби за организацијата, работата, 
задачите на наставните центри се одредуваат со 
актот за основање односно со статутот на центарот. 

Член 31 
Програмите според кои се изведува наставата 

во центрите ги утврдува високошколската устано-
ва што го основала центарот. 

Теоретската и практичната настава во цента-
рот ја изведуваат наставниците и соработниците 
на високошколската установа од претходниот став. 

За давање помош во наставата во центарот 
можат да бидат ангажирани и истакнати струч-
њаци кои не се наставници или работници на 
висоношколската установа под општ надзор на 
високошколската установа што го основала цен-
тарот. 

Член 32 
Наставните центри основани како посебни ус-

танови можат да ги вршат сите административни 
работи сврзани со статусот на вонредните ,студенти 
и непосредно општат со високошколски^ установи. 

Во наставните центри од претходниот став мо-
жат да се полагаат испити. Испитите се полагаат 
пред наставниците на високошкодската установа 
што го основала центарот. 

Член 33 
Наставни центри за вонредно студирање мо-

жат да се основаат ако во седиштето на центарот 
постојат услови за изведување на , наставата и ако 
за студирање во центарот се пријавиле доволен 
број студенти. 

Член 34 
Наставните центри за вонредно студирање се 

основаат со статутот или статутарна одлука на 
високошколската установа. 

Член 35 
Со актот за основање на наставниот центар 

за вонредно студирање може да се предвиди вон-
редните студенти да учествуваат во надоместува-
њето на средствата за работа на центарот. 

Член 36 
Високошколската установа престанува ако по-

веќе не постои потреба од нејзината дејност како 
и во други случаи определени со општите прописи 
за установите (спојување, припојување, поделба 
и др.). 

Актот за престанок на високошксклската уста-
нова кога таа престанува поради непостоење по-
треба од нејзината дејност го донесува надлежното 
општинско собрание, а ако основач на установата 
е Републиката, актот за престанок го донесува 
Собранието на СР Македонија. 

Пред донесувањето на актот за престанок на 
високошколската установа ќ е се прибави мислење 
од работната заедница на установата како и од 
органите и организациите што се заинтересирани 
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за работата на установата, за оправданоста на 
разлозите за престанок на установата. 

На студентите што се запишани на високошкол-
ската установа која престанува високошколеќата 
установа односно обврзниците што осигуруваат 
средства за работа на установата се должни да 
им овозможат завршување на започнатите студии. 

Член 37 
Основањето и престанокот на високошколската 

установа се запишува во регистарот на установите 
што го води надлежниот окружни стопански суд. 

Со регистрацијата високошколската установа 
се здобива со СВОЈСТВО на правно лице. 

I I I . У П Р А В У В А Њ Е С О В И С О К О Ш К О Л С К И Т Е 

УСТАНОВИ 

Член 38 
Со високошколските установи управуваат чле-

новите на работната заедница непосредно и преку 
органите на управување на кои тие им го дове-
руваат управувањето со одредени работи. 

Во управувањето со одредени работи во висо-
кошколските установи учествуваат и студентите. 

Во управувањето со одредени работи во висо-
кошколска^ установи учествуваат претставници 
на општествено-политичките заедници и претстав-
ници на заинтересираните работни и други орга-
низации (во натамошниот текст: претставници на 
општествената заедница). 

а) Работна заедница 

Член 39 
Членовите на работната заедница на високо-

школската установа непосредно одлучуваат по 
Прашањата определени со закон и статутот на 
установата. Непосредното одлучување се врши на 
собирот на работните луѓе преку референдум и 
други форми на непосредно одлучување согласно 
одредбите на статутот на установата. 

Член 40 
Органите на управување преку кои работната 

заедница управува со високошколската установа се 
совет, управен одбор, наставнички совет и декан 
односно директор. 

Член 41 
Изборот и отповикувањето на советот и управ-

ниот одбор на високошколската установа се врши 
на начин определен со општите прописи за избо-
рот и отповикувањето на органите на управување 
во работните организации и со статутот на уста-
новата. 

б) Совет на установата 

Член 42 
Советот на високошколската установа го сочи-

нуваат: 
1. Членови што ги избира работната заедница 

на високошколската установа од својата средина; 
2. Членови што ги избираат студентите од 

своите редови; 
3. Членови што ги именува Извршниот совет; 

4. Членови што ги именува Собранието на оп-
штината на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
високошколската установа; 

5. Членови што ги именува основачот на висо-
кошколската установа ако установата не е осно-
вана со закон; 

6. Членови што како свои претставници ги де-
легираат заинтересираните работни и други ор-
ганизации. 

Со статутот на високошколската установа се 
определува вкупниот број на членовите на сове-
тот, бројот на членовите што ги избира работната 
заедница, бројот на претставниците на студентите 
и начинот на нивниот избор, бројот на членовите 
што ги именува Извршниот совет, општинското со-
брание и основачот, како и кои работни и други 
организации и во кој број делегираат свои прет-
ставници во советот. 

Членовите на советот на виоокошколската 
установа се избираат, делегираат односно имену-
ваат на две години. Половината членови на сове-
тот се избира, делегира односно именува секоја 
година. Н И К О Ј не може да биде избран, делегиран 
односно именуван два пати едноподруго за член 
на советот на високошколската установа. 

Член 43 
Советот избира претседател од редот на своите 

членови што ги избрала работната заедница. 
Член 44 

Советот на високошколеќата установа се грижи 
за унапредувањето и развитокот на установата и 
претресува општи прашања од значење за работа-
та на установата и презема мерки за унапредување 
на таа работа, а особено: 

1. го утврдува статутот на установата; 
2. ги утврдува програмите за работа и развојот 

на установата; 
3. ги разгледува наставните програми; 
4. одлучува за внатрешната организација Не. 

установата и ги утврдува работните места; 
5. избира членови на управен одбор на уста-

новата; 
6. донесува правилник за расподелба на дохо-

дот во установата; 
7. донесува финансиски план и завршна смет-

ка на установата; 
8. донесува правилник за работни односи и 

правилник за расподелбата на личните доходи; 
9. го потврдува изборот и разрешувањето на 

деканот односно директорот на високошколската 
установа; 

10. распишува конкурс за избор на наставни-
ците и соработниците на високошколската установа 
и го потврдува нивниот избор; 

11. го именува секретарот на установата; 
12. ги избира и разрешува членовите на прво-

степените и второстепените дисциплински судови и 
дисциплинските обвинители за членовите на работ-
ната заедница на установата и за студентите; 

13. се грижи за условите за животот и работата 
на студентите; 

14. се грижи за соработката со други високо-
школски установи, работни и други организации 
со цел за извршување на задачите на установата; 
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15. се грижи за издигнувањето на научниот и 
наставниот подмладок; 

16. ги разгледува и решава по приговорите 
против одлуките на другите органи на установата; 

17. одлучува по предлог на Наставничкиот1 со-
вет за воведување настава на постдипломски сту-
дии во склад со Законот и дава согласност на на-
ставните планови за таа настава; 

18. ја потврдува одлуката за повикување на 
истакнат научник, уметник и стручњак за редовен 
професор; 

19. донесува одлуки за користењето и распо-
лагањето со имотот на установата; 

20. врши и други работи одредени со закон и 
статутот. 

Член 45 
Во работите од т. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 16, 17 и 19 

од претходниот член одлучуваат сите членови на 
советот на високошколската установа а во дру-
гите работи, освен во работите од точка 4 и 10 
одлучуваат само членовите избрани од работната 
заедница. 

За работите од т. 4 и 10 на претходниот член 
одлучуваат членовите на советот избрани од редот 
на наставниците и соработниците како и претстав-
ниците на општествената заедница. 

Член 46 
Советот на високошколската установа за ра-

ботите од својот делокруг одлучува на седници. 
Во работите од т. 1—4, 6, 7, 9—11, 13, 16, 17 и 19 

на чл. 44 од ОВОЈ закон советот може полноважно 
да одлучува ако на седницата се присутни повеќе 
од половината членови избрани од работната за-
едница и повеќе од половината членови претстав-
ници на општествената заедница, а одлуките се 
донесуваат со мнозинство на гласови од сите при-
сутни членови. 

Во другите работи од чл. 44 на овој закон со-
ветот може полноважно да одлучува ако на седни-
цата се присутни повеќе од половината од бројот 
на членовите избрани од работната заедница а од-
луките се донесуваат со мнозинство на гласови од 
присутните членови. 

Член 47 
Во виоокошкол ските установи чија работна 

организација има помалку од 30 членови функци-
јата на советот на установата ја вршат сите чле-
нови на работната заедница, членовите избрани 
од редот на студентите и претставниците на опш-
тествената заедница. 

Член 48 
Во случаите од претходниот член сходно се 

применуваат одредбите на чл. 45 и 46 од овој за-
кон. 

в) Управен одбор 

Член 49 
Управниот одбор на високошколската установа 

има најмалку пет членови. 
Бројот на членовите на управниот одбор се 

одредува со статутот на установата. 
Членовите на управниот одбор ги избира со-

ветот од редот на членовите на работната заед-
ница. 

Членовите на управниот одбор се избираат на 
една година. 

Покрај членовите на управниот одбор советот 
избира и определен број нивни заменици предви-
дени со статутот на високошнолската установа. 

Деканот односно директорот на високошкол-
ската установа е член на управниот одбор по СВО-
ЈОТ положај. 

Ни еден член на работната заедница не може 
да биде избиран повеќе од два пати едноподруго 
за член на управниот одбор. 

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

Член 50 
Во високошколеќите установи чија работна за-

едница има помалку од 10 членови функциите на 
управниот одбор ги врши работната заедница на 
установата непосредно. 

Член 51 
Управниот одбор на високошколската установа 

одлучува за работењето на установата и му под-
несува на советот соодветни предлози, а особено: 

1. се грижи за извршување на одлуката на со-
ветот на установата; 

2. го утврдува предлогот на програмата за 
развитокот на установата; 

3. се грижи за извршување на програмата за 
работа и развитокот на установата; 

4. го утврдува предлогот на статутот и другите 
општи акти на установата; 

5. го утврдува предлогот на финансискиот 
план и завршната сметка на установата; 

6. врши и Други работи одредени со закон и 
статутот на установата. 

Член 52 
Управниот одбор на високошколската установа 

избира претседател од редот на своите членови. 
Деканот, продеканот односно директорот не 

може да биде избран за претседател на управниот 
одбор. 

г) Наставнички совет 

Член 53 
Наставничкиот совет го сочинуваат сите на-

ставници и одреден број соработници на устано-
вата. 

Бројот на соработниците во Наставничкиот со-
вет и начинот на нивниот избор се одредува со 
статутот. 

Член 54 
Наставничкиот совет: 
1. се грижи за организацијата и изведување 

на наставата и научната работа; 
2. го избира деканот и про Дуќаните односно 

директорот и заменикот директор на установата; 
3. ги утврдува наставните програми со прет-

ходна консултација на заинтересираните фактори; 
4. предлага распишување на конкурс и врши 

избор на наставниците и соработниците на високо-
школската установа; 

5. се грижи за издигнувањето научниот и на-
ставниот подмладок; 
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6. одлучува за воведување факултативни пред-
мети во согласност со советот на високошколските 
установи; 

7. ги разгледува извештаите на органите на 
управување на годините односно групи; 

8. одлучува за повикување на научни и струч-
ни работници и уметници од земјата и странство 
да држат предавања; 

9. спроведува постапка за хабилитација; 
10. спроведува постапка за здобивање степен 

за доктор на науките; 
И. одлучува за повикувањето за редовен про-

фесор на истакнат научник и стручњак; 
12. одлучува за доделување титула почесен 

доктор; 
13. предлага воведување постдипломска наста-

ва како и наставни планови на оваа настава и ги 
утврдува програмите за таа настава; 

14. врши и други работи одредени со закон и 
статутот. 

Во работите од т. 2 и 4 од претходниот став 
Наставничкиот совет1 одлучува со мнозинство од 
сите членови, а во другите работи со мнозинство 
гласови од присутните членови на Наставничкиот 
совет. 

Член 55 
Студентите преку постојани претставници 

учествуваат во работата на Наставничкиот совет 
кога тој расправа за прашањата на наставата, пра-
вилата на студирањето и испитите како и други 
прашања од значење за студентите. 

Со статутот на високошколска установа се 
определува начинот на учествувањето на студен-
тите од претходниот став. 

д) Декан односно директор 

Член 56 
Деканот односно директорот на ^исокошкол-

ската установа непосредно раководи со работите 
на установата, ја претставува и застапува устано-
вата, ги извршува одлуките и заклучоците на со-
ветот, управниот одбор и Наставничкиот совет и 
врши други работи одредени со закон и статутот. 

Деканот односно директорот се грижи за ре-
довно изведување на наставата во установата, за 
работниот ред во установата и за извршување на 
обврските на установата. 

Член 57 
Деканот односно директорот е одговорен за за-

конитоста на работата на високошколската устано-
ва и има право и должност да го запре од извршу-
вање секој општ акт на органите на управување за 
кој смета дека е спротивен на законот, друг про-
пис или статутот. За запирањето на општиот акт 
деканот односно директорот е должен во рок од 
три дена да го извести органот што го донел актот 
како и органот што врши надзор над законитост д 
на работата на високошколската установа. 

Член 58 
Деканот односно директорот му помага на прет-

седателот на советот и претседателот на управниот 
одбор во подготвувањето на седниците да советот, 

ги подготвува и свикува седниците на Наставнич-
киот совет и им претседава, го ,извршува финан-
сискиот план како наредбсдател, ги издава реше-
нијата за работните односи на членовите на работ-
ната заедница. 

Член 59 
Деканот односно директорот на високошкол-

ската установа се избира од редот на професорите 
со тајно гласање за време од две години. 

Со статутот на високошколската установа мо-
же да се предвиди избор на продекан односно за-
меници на директорот!, од редот на наставниците. 

Постапката за изборот и разрешувањето на 
деканот и продеканот односно директорот и заме-
никот директор се утврдува со статутот на уста-
новата, 

С о б р а н и е 

Член 60 
Во почетокот на секоја учебна година, а по 

потреба и во текот на годината советот на високо-
школската установа свикува собрание на члено-
вите на работната заедница. 

На собранието се поднесува извештај за рабо-
тата и положбата во високошколската установа и 
резултатите за нејзината работа. 

Собранието е јавно. 
Поблиски одредби за собранието содржи ста-

тутот. 

IV. Н А С Т А В А 

а) Видови настава 
Член 61 

Високошколската настава опфаќа три настав-
ни степени. 

Член 62 
Наставата од прв степен: подготвува струч-

њаци со виша спрема за разни области на стопан-
ството и други општествени дејности, давајќи им 
на студентите соодветно завршно образование. 

Наставата од прв степен ја организираат и из-
ведуваат вишите ШКОЛИ. Оваа настава како само-
стојна или поврзана со наставата од втор степен 
можат да ја организираат и изведуваат факулте-
тите, високите школи и уметничките академии. 

Член 63 
Наставата од втор степен подготвува струч-

њаци со висока спрема. 
Наставата од втор степен ја организираат и 

изведуваат факултетите, високите школи и умет-
ничките академии. 

Наставата од втор степен може да претставува 
продолжување на наставата од прв степен или 
може да се организира од самиот почеток на сту-
диите како' единствена целина. 

Во случај кога наставата од втор степен се 
организира како продолжување на наставата од 
прв степен факултетите, високите школи и умет-
ничките академии треба да организираат и настава 
од прв степен. 

Дали на факултетите, високите школи и умет-
ничките академии наставата од втор степен ќе 
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биде организирана како самостојна настава или 
како продолжување на наставата од прв степен 
се определува со статутот. 

Образованието што го дава наставата од прв 
степен или соодветната виша школа се признава 
за продолжување на студиите од втор степен во 
согласност со законот и статутот. 

Член 64 
Наставата од трет степен (постдипломски сту-

дии) подготвува кадри со највисока стручна спре-
ма воведувајќи ги во продлабочени теоретски зна-
ења или во специјални стручни и научни подрачја 
како и во самостојна научна работа. 

Настава на постдипломски студии можат да 
организираат факултетите, високите школи и 
уметничките академии. 

Настава на постдипломски студии за воведу-
вање на кандидатите во самостојна научна работа 
можат да организираат факултетите како и оние 
високи школи и уметнички академии на кои со 
актот за основањето им е доверена задача да орга-
низираат и научно-истражувачка работа. 

Настава на постдипломски студии можат да 
организираат и самостојните научни установи ов-
ластени со закон. 

Член 65 
Настава на постдипломски студии може да се 

организира ако за изведувањето на наставата 
постои општествена потреба, доволен број настав-
но-научен кадар, нужна опрема, обезбедени фи-
нансиски средства и доволен број кандидати. 

Средства за наставата на постдипломски сту-
дии се обезбедуваат со договор со заинтересираните 
органи, работни и други организации, со финан-
сискиот план на високошколските установи со 
средства добиени од фондовите за научна работа 
како и надоместоците од кандидатите. 

Член 66 
Наставата на постдипломските студии секогаш 

се организира како самостојна целина. 
Наставата на постдипломските студии високо-

школеќите установи можат да Ја организираат са-
мостојно или во соработка со други високошколски 
и научни установи. 

Член 67 
Заради усогласување во изведувањето на на-

ставата на постдипломски студии установите ов-
ластени за организирање на таа настава можат да 
формираат центри. 

Член 68 
За лица што го завршиле првиот и вториот 

степен на наставата како и за граѓаните што ги 
исполнуваат условите предвидени со актот за 
организирање на високошколските установи, мо-
жат да се организираат постојани или повремени 
курсеви за усовршување на стручноста за запо-
знавање со новите методи на работа, со проблемите 
на струката и слично. 

Член 69 
Наставата од прв и втор степен трае вкупно 

четири години. По исклучок оваа настава може 
да трае пет или три години. 

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

Наставата на постдипломски студии трае нај-
малку една година. 

б) Изведување на наставата 

Член 70 
Наставата на високошколските установи се из-

ведува во текот на учебната година. 
Времетраењето на учебната година како и 

времето во кое се изведува наставата и се изве-
дуваат испитите се определува со статутите на 
високошколеките установи. 

Член 71 
Наставата во високошколските установи се из-

ведува според наставни планови и програми. 
Задолжителните наставни предмети се утвр-

дуваат со статутот на високошколската установа. 
Незадолжителните наставни предмети се вове-

дуваат со одлука на Наставничкиот совет во со-
гласност на советот на високошколската установа. 

За секој наставен предмет се утврдува настав-
на програма. 

Наставната програма ја изработува предмет-
ниот наставник. Програмата ја усвојуваат органите 
на високошколската установа по процедура пропи-
шана со статутот. 

Наставните планови и програми се објавуваат. 

Член 72 
Високошколската настава се изведува преку 

предавања, вежби, практични работи, посебни кур-
севи, семинарски вежби, преку организирање на 
студиски и научни групи на студенти, преку са-
мостојна и практична и теоретска работа, како и 
преку други посебни форми предвидени во стату-
тите на високошколските установи. 

Член 73 
Во случаите кога природата на наставата бара, 

студентите во текот на школувањето можат да би-
дат упатени определено време да поминат на прак-
тична работа во високошколската установа или во 
органи, ' работни и други организации што се за-
нимаваат со работи на струката за која се под-
готвуваат студентите. 

Наставничкиот совет на високошколската ус-
танова го пропишува начинот на изведувањето на 
стручната пракса на студентите. Високошколската 
установа склучува договор со заинтересираните 
органи, работни и други организации за изведу-
вање на стручната пракса на студентите. 

Член 74 
За вонредните студенти на високошколските 

установи може да се организира посебна настава, 
дописни курсеви и други форми на работа. 

Поблиски одредби за организирањето помош 
на вонредните студенти и за формите на таа по-
мош содржат статутите и одлуките на висок!ошкол-
ските установи. 
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в) И с п и т и 

Член 75 
Испитите можат да бидат усни, писмени и 

практични. 
Испитите се полагаат пред наставник или пред 

комисија од наставници. 
Испитните комисии ги образува Наставничкиот 

совет или по негово овластување деканот односно 
директорот на високошколската установа. 

Член 76 
Оценувањето на кандидатите се врши со цели 

, броеви од пет до десет. Најниска преодна оценка 
е шест. 

Член 77 
Испитот од ист"' предмет што се полага четири 

и повеќе пати четвртиот и натамошните пати 
задолжително се полага пред испитна комисија. 

Член 78 
Поблиски одредби! за испитите и другите фор-

ми на проверка на знаењата се пропишуваат со 
статутите на високошколските установи. 

г) Д и п л о м и 

Член 79 
Студентот што завршил соодветен степен на 

наставата се здобива со диплома. 
Во дипломата, покрај другото, се утврдува 

стручниот назив, односно академскиот степен со 
кој студентот се здобил. 

Член 80 
П)о завршувањето на наставата од прв степен 

во дипломата се утврдува дека кандидатот се здо-
бил со виша стручна спрема, стручен назив и 
права што му припаѓаат по законот. 

Член 81 
По завршувањето на наставата од втор степен 

во дипломата се утврдува дека кандидатот се здо-
бил со висока стручна спрема, стручен назив и 
права, што му припаѓаат по законот. 

Член 82 
По завршувањето на наставата од трет степен 

кандидатите кои покажале успех во текот на 
студиите, ги положиле пропишаните испити и из-
работиле самостојна работа која е поволно оценета 
од комисија од најмалку двајца професори се здо-
биваат со диплома со коЈа им се признава право Не! 
академски степен магистер, односно специјалист. 

Со право на академски степен магистер се здо-
биваат кандидатите што дипломирале на наставата 
на постдипломските студии организирана со цел 
кандидатите да ги воведе во самостојна научна 
работа. 

Со право на академски степен специјалист се 
здобиваат кандидатите кои дипломирале на наста-
вата на постдипломските студии организирана за 
воведување на кандидатите во продлабочени тео-
ретски знаења или во специјални стручни и научни 
подрачја. 

Ако наставата на постдипломски студии орга-
низирана како единствена за остварување на це-
лите предвидени во претходните ставови академ-
скиот степен на кандидатите се определува со ак-
тот за организирање. 

Член 83 
Покрај степенот на стручноста во дипломата се 

утврдува и видот на стручноста. 
Видот на стручноста се определува со статутот 

на високошколската установа. 

Член 84 
Формата и текстот на дипломата се утврдуваат 

со статутите на високошколските установи. 

д) Докторат на науките 

Член 85 
Степенот доктор на науките можат да го да-

ваат факултетите, со закон определените високи 
школи и со закон определените самостојни научни 
установи во кои се изведува настава постдиплом-
ски студии. 

Со докторат на науките можат да се здобиваат 
граѓани што дипломирале на настава од втор сте-
пен кои имаат с о о д в е т н и објавени научни трудови 
или се истакнале со свои високостручни работи 
или со научни резултати во праксата ако успешно 
Ја одбранат поволно оценетата докторска дисер-
тација. 

Граѓаните што имаат академски степен на ма-
ристер се здобиваат со докторат на науките под 
услов со своите работи да покажале способност за 
самостојна научна работа и ако успешно ја од-
бранат поволно оценетата докторска дисертација. 

Докторската дисертација, која мора да прет-
ставува самостоен прилог на науката, се брани 
јавно пред комисија на професори односно истак-
нати научни работници. 

Член 86 
Наставните и научните установи предвидени 

во став 1 од претходниот член ќ:е им дадат помош 
на кандидатите за подготвување на дисертацијата 
по пат на посебни курсеви и други форми на на-
учната работа. 

Со статутите на наставните и научните уста-
нови од претходниот член се предвидуваат усло-
вите за организирање на посебни курсеви за под-
готвување на дисертација и се прздвидуваат други 
видови на давање помош на кандидатите. 

Член 87 
На истакнати научни и јавни работници од 

земјата и странство кои со своите дела ја унапре-
диле научната мисла како и на лицата кои за 
науката и општествениот напредок особено се за-
служни може да им се додели титула почесен 
доктор. 

V. НАУЧНА РАБОТА 

Член 88 
На факултетите и оние високи школи и умет-

нички академии за кои со актот за основањето е 
предвидено како и на универзитетските и факул-
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тетските научни установи и научно-наставни еди-
ници се организира научна работа како неделива 
од наставата. 

Научната работа има за цел да ги решава на-
учните проблеми од значење за заедницата, од 
интерес на науката и да овозможува поуспешно 
изведување на наставата. 

Член 89 
Иницијатива за содржината на научната ра-

бота даваат органите на управувањето на високо-
школските установи, органите, работните и други 
организации заинтересирани за решавање на од-
делни научни задачи, како и наставниците и со-
работниците. 

Член 90 
Планот за научната работа го утврдува На-

ставничкиот совет во согласност со советот на ви-
сокошколската установа. 

Член 91 
При извршувањето на планот за научна ра-

бота се остварува соработка со ^родните установи 
и одделни научни работници во земјата и стран-
ство. 

Член 92 
Одделни научни задачи можат да бидат из-

вршувани од целиот наставно-научен колектив или 
од посебно организирани екипи или од научни 
работници поединци. 

Член 93 
Средствата за организирање и изведуван^ на 

научната работа се обезбедуваат со финансискиот 
план на високошколската установа како и бо до-
говор со органите, работните и други организации 
заинтересирани за решавањето на одделни научни 
проблеми, како и на друг начин. 

Член 94 
Постигнатите резултати во научната работа по 

правило се објавуваат. 

Член 95 
Поблиски одредби за организацијата и изве-

дувањето на научната работа на високошколски^ 
установи се пропишуваат со статутите. 

VI. СТУДЕНТИ 

а) Запишување 

Член 96 
Граѓанин што ќе се запише на еден од с т е с -

ните на високошколската настава се здобива со 
статусот на студент. 

Југословенски државјани кои имаат соодветна 
школска спрема имаат право, под исти услови, да 
се запишат како студенти. 

Запишувањето на странски државј-ани се врши 
според посебни прописи. 

Која школска спрема се смета како соодветна 
за запишување на одделни високошколски уста-
нови утврдува советот на високошколската устано-
ва со посебен општ акт во склад со одредбите на 
статутот на високошколската установа. 

Пред утврдувањето на соодветната школска 
спрема советот на високошколската установа е 
должен да прибави мислење од републичкиот ор-
ган на управата надлежен за работите на образо-
ванието. 

Член 97 
На високошколските установи се запишуваат 

и граѓани без соодветна школска спрема повозрас-
ни од 18 години ако имаат соодветна работна прак-
са и искуство, а покажат по пат на испит дека 
владеат со основните знаења и дека имаат спо-
собност да можат успешно да ја следат наставата 
на високошко леќата установа. 

Која пракса се смета како соодветна за сту-
дирање на одделни високошколски установи се 
утврдува на начин определен во ставот 3 и 4 од 
претходниот член. 

Член 98 
Лице може да биде запишано за редовен сту-

дент само на една високошколска установа. 
Изразито вредни и способни студенти можат 

истовремено да студираат најмногу на две висо-
кошколски установи. 

Член 99 
За воените лица при запишувањето за сту-

денти се применуваат и прописите на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана. 

Член 100 
За нострификацијата и еквива лекцијата на 

школските документи добиени од странство важат 
меѓународните спогодби односно сојузните прописи, 
а ако нема такви одлуките на Наставничкиот совет 
на високошколската установа. 

Наставничкиот совет на високошколската уста-
нова донесува решение за нострификација и екви-
валенти ја на школските документи здобиени во 
странство. 

Член 101 
За студент не може, додека трае казната, да се 

запише лице кое е осудено на казна строг затвор 
или на казна затвор подолга од шест месеци како 
и лица што со пресуда на дисциплинскиот суд за 
студентите е исклучено од високошколската уста-
нова. 

Член 102 
Бројот на студентите што можат да се запишат 

по правило не се ограничува. 
По исклучок, ако не е можно да се организира 

настава за сите пријавени студенти, може, по 
предлог од советот на високошколската установа, 
со одлука на Извршниот совет привремено д^ се 
предвиди определено ограничување. 

Во случаите кога бројот на пријавените сту-
денти го надминува бројот на студентите што мо-
жат да се запишат, изборот помеѓу пријавените 
кандидати се врши според одредбите на конкурсот. 

Член 103 
Запишувањето на студентите се врши во1 роко-

вите предвидени во статутите на високошколските 
установи. 

Запишувањето на студентите на факултети 
здружени во универзитет се врши во роковите 
предвидени во статутот на универзитетот. 
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Член 104 
Студентите што завршиле настава од прв сте-

пен имаат право да ги продолжат студиите на на-
ставата од втор степен, ако ги исполнат условите 
предвидени со статутот и конкурсот на високо-
школската установа на која се запишуваат. 

Член 105 
На наставата на постдипломски студии можат 

да се запишат лица што го завршиле вториот сте-
пен на наставата од она стручно или научно по-
драчје за кое се организира наставата од постди-
пломски студии, под услови определени со стату-
тот на високошколската установа. 

Член 106 
Поблиски одредби за преминување на студен-

тите од една на друга високошколска установа за 
признавање на семестрите и испитите, правата на 
студентите што свршиле уредни стручни училишта 
за премин на ^соодветните високошколски уста-
нови, правата на лицата што положиле приемен 
испит за запишување на една (високошколска 
установа за премин на друга таква установа, како 
и други прашања во врска со запишувањето на 
студенти се регулираат со статутите на високо-
иколските установи. 

б) Редовни и вонредни студенти 

Правила на студирањето 

Член 107 
На високошколските установи се запишуваат 

редовни и вонредни студенти. 
По исклучок со пропис на Извршниот совет 

или со одлука на органот предвиден со актот за 
оковувањето, на одделни високошколски установи 
привремено може да се одложи воведувањето на 
вонредно студирање. 

Како редовни студенти се запишуваат граѓани 
што не се во постојан работен однос. 

Како вонредни студенти се запишуваат граѓани 
што се во постојан работен однос, како и граѓани 
што од објективни причини не се во работен однос 
или од оправдани причини не можат да ја следат 
наставата организирана за редовните студенти. 

Член 108 
Редовните студенти ги запишуваат и ги заве-

руваат семестрите според одредбите на статутите. 
Член 109 

Редовните студенти можат да се запишат во 
следната година ако ги положиле со статутот про-
пишаните испити од претходната година. ? 

Редовните студенти што не ги положиле со 
статутот пропишаните испити за преминување во 
повисока година на студиите ги губат сите повла-
стици што ги имаат како студенти. 

Сите повластици што ги имаат како студенти 
ги губат и студентите што не ќе дипломираат до 
крајот на календарската година во која го заве-
риле последниот семестар. Во статутите на високо-
школските установи може да се предвиди овој рок 
поради оправдани причини да трае до истекот на 
идната учебна година. 

Член НО 
Студентите што ги изгубиле повластиците на 

редовни студенти, повторно ги здобиваат кога по 
положените заостанати испити редовно го запишат 
семестарот. 

Член 111 
Вонредните студенти се запишуваат еднаш го-

дишно. 
Вонредните студенти не ги заверуваат семе-

с трите. 
Вонредните студенти се запишуваат во наред-

ната година под исти услови како редовните. 
Член 112 

Со статутите на високошколските установи се 
предвидуваат испитните рокови. 

За вонредните студенти можат да се предвидат 
и рокови надвор од роковите предвидени за редов-
ните студенти. 

Член 113 
Студентите, кои најмалку со средна оценка 

осум во редовните испитни рокови го завршиле 
полагањето на испитите од годината во која се 
запишани, имаат право да полагаат испити од по-
високата година и пред заверката на пропишаните 
семестри, ако благовремено ги свршиле пропиша-
ните задолжителни вежби. 

Правото од претходниот став студентите го за-
држуваат се додека пропишаните испити ги пола-
гаат со најмала средна оценка осум. 

Поблиски одредби за овозможување на изра-
зито вредни и способни студенти да ги завршат 
студиите и пред предвидените рокови, се предви-
дуваат со статутите на високошколските установи. 

Член 114 
Со статутите на високошколските установи ќе 

се предвидат условите и посебните испитни пра-
вила за здобивање диплома за завршен прв или 
втор степен на наставата односно на виша школа, 
без оглед на одредбите за редовното и вонредното 
студирање. 

Испитните правила од претходниот став можат 
да се предвидуваат само' за лица што во својата 
претходна работа соодветна за високошколската 
установа на која се пријавиле за студирање се 
истакнале со своите способности. 

Член 115 
Студентите имаат право и должност да ги 

посетуваат предавањата, семинарите и вежбите, 
како и другите форми на наставната работа и да 
полагаат испити. 

Правата и должностите на студентите во по-
глед на посетувањето на предавањата, практич-
ните вежби и другите форми на наставната ра-
бота се определуваат со статутите. 

Член 116 
Студентите активно се вклучуваат низ различ-

ни форми на здружување и самоуправување во 
општествениот живот и образовно-воспитната ра-
бота со цел за развивање иницијатива, самостој-
ност, свесна дисциплина и одговорност како и ак-
тивна помош на наставниците во остварувањето" на 
целта на образованието и воспитувањето. 
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Член 117 
Студентите можат да основуваат стручни, кул-

турни и други здруженија. 
Правилата на здруженијата од претходниот 

став треба да бидат во согласност со овој закон. 
Член 118 

Студентите уживаат право на здравствена и 
социјална заштита и други повластици согласно 
посебните прописи. 

Материјалното помагање на студентите (креди-
тирањето и стипендирањето) се уредува со посебни 
прописи. 

Студентите кои ги исполнуваат условите пред-
видени со конкурсот за прием имаат право да се 
користат со сместување во студентските домови и 
исхрана во студентските ресторани. 

Условите за користење, сместување во студент-
ските домови и исхрана во студентските ресторани 
се содржат во статутите на тие установи. 

Член 119 
Студентите имаат право да учествуваат во ра-

ботата на органите на управувањето на високошкол-
ските установи согласно со одредбите од СВОЈ закон 
и статутите. 

Студентите учествуваат и во управувањето СЈ 
установите што се занимаваат со прашањата на 
студентите, согласно со овој закон и одредбите на 
статутите на тие установи. 

Член 120 
Статусот на студент престанува со дипломи-

рање, со испишување од високошколската уста-
нова, со осуда на казна строг затвор или казна 
затвор подолг од 6 месеци, додека трае издржу-
вањето на казната, со осуда од дисциплинскиот 
суд за студентите со казна привремено или трајно 
исклучување од високошколската установа. 

Член 121 
Решенија з а ' престанокот на својството сту-

дент, за губење повластици на редовните студенти 
и за здобивање право на полагање испити и во 
случаи кога студентите не се запишани во семе-
стрите, донесува деканот односно директорот на 
високошколската установа или од него овластено 
лице. 

Член 122 
Поблиски одредби за режимот на студиите и 

повластиците на студентите и нивните должности 
содржат статутите. 

в) Дисциплинска одговорност 

Член 123 
Студентите се должни да се придржуваат за 

статутот и другите прописи на високошколската 
установа, како и да го чуваат угледот на студен-
тот и виоокошколската установа. 

Член 124 
За потешки повреди на должностите од прет-

ходниот член (дисциплински престапи) студентите 
одговараат дисциплински пред дисциплински су-

дови за студентите, а за полесни повреди (дисци-
плински неуредности) одговараат пред дисциплин-
ски комисии. 

Член 125 
За дисциплински престапи судовите можат да 

ги изречуваат следниве казни: 
1. опомена; 
2. укор; 
3. забрана за запишување на два или повеќе 

семестри односно една или повеќе години; 
4. исклучување од високошколската установа 

за време од една до три години. 

Член 126 
Изречената дисциплинска казна за дисциплин-

ски престап на студентите советот на високошкол-
ската установа може, по претходно прибавено ми-
слење од дисциплинскиот суд, да ја опрости или 
ублажи. 

Член 127 
За дисциплински неуредности комисиите мо-

жат да изречуваат казни: 
1. опомена; 
2. укор. 

Член 128 
Со статутот на високошколската установа ќе 

се пропишат поблиски одредби за дисциплинската 
одговорност на студентите, дисциплински судови 
и комисии и за дисциплинската постапка. 

УП. НАСТАВНИЦИ И СОРАБОТНИЦИ НА ВИ-
СОКОШКОЛСКИТЕ УСТАНОВИ 

1. Звања 
Член 129 

Наставниците на факултетите, високите школи 
и уметничките академии се редовни професори, 
вонредни професори, виши предавачи, доценти и 
предавачи. 

Наставниците на вишите школи и педагош-
ките академии се професори и предавачи на виша 
школа. 

Член 130 
За редовен професор може да биде избран 

кандидат што има докторат на науките и пока-
жува особена способност за водење на наставата 
и има такви научни или високостручни објавени 
трудови или други признаени постигања врз ос-
нова на кои влијае врз развивањето на научната 
мисла и усовршувањето на праксата. 

За вонреден професор може да биде избран 
кандидат што има докторат на науките, што по-
кажува особена способност за наставничка работа 
и има побројни и позначајни научни или стручни 
трудови. 

За доцент може да биде избран кандидат што 
има степен на магистер или специјалист, што 
владее со проблемите на својата дисциплина и 
покажува способност за самостојна наставничка 
работа. 

Член 131 
За редовен и вонреден професор односно до-

цент може да биде избран и кандидат што завршил 
настава од втор степен, а нема докторат на нау-
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ките односно степен на магистер или специјалист, 
ако ги исполнува другите услови од претходниот 
член и ако биде хабилитиран врз основа на свои 
научни или стручни трудови или врз основа на 
други остварувања од значење за науката или 
праксата и истакнувања во успешното водење на 
работите од својата струка. 

Хабилитацијата од претходниот став ја врши 
Наставничкиот совет на предлог од комисијата за 
избор на наставници. 

Член 132 
По исклучок од претходните членови за ре-

довен професор може да биде поканет редовен 
професор од друг факултет, висока школа или 
уметничка академија односно истакнат научник 
и стручњак чии научни и стручни трудови ужи-
ваат општи признанија. 

Член 133 
За виши предавач може да биде избран кан-

дидат што завршил настава од втор степен, има 
побројни стручни трудови, повеќегодишно искуство 
во наставата или во успешното водење на рабо-
тите на својата струка и покажува изразити спо-
собности и самостојност во изведувањето на на-
ставата. 

За предавач може да биде избран кандидат 
што завршил настава од втор степен, а владее со 
проблемите на својата дисциплина и има посебно 
здобиено искуство во праксата и способност за из-
ведување на наставата и работата со студентите. 

Член 134 
За професор на виша школа може да биде 

избран кандидат што завршил настава од втор 
степен, има стручни трудови, здобиено искуство 
во наставата или во струката и покажува способ-
ност и самостојност во изведувањето на наставата. 

За предавач на виша школа може да бид^ 
избран кандидат што завршил настава од втор 
степен, а владее со проблемите на својата дисци-
плина и има практични искуства и способност за 
изведување на наставата. 

Член 135 
Соработници на високошколските установи се 

асистенти и лектори. 
На високошколски установи организирани за 

наставна и научна работа и на катедрите можат 
да се избираат стручни соработници и виши струч-
ни соработници, научни соработници, виши научни 
соработници и научни советници. 

Во наставните центри за вонредните студенти 
можат да се избираат стручни соработници. 

Член 136 
Во случај на потреба можат да бидат избрани 

и хонорарот наставници и соработници на начин 
и под условите што важат за избор на наставници 
и соработници. 

Член 137 
Со статутите на високошколските установи се 

предвидуваат поблиски услови за избор на на-
ставници, асистенти и лектори. 

Условите за избор на другите соработници се 
предвидуваат со посебни прописи. 

2. Избор 

Член 138 
Изборот на наставниците и соработниците се 

врши врз основа на конкурс. 
Конкурсот го распишува советот на високо-

школската установа по предлог на Наставничкиот 
совет или по сопствена иницијатива. 

Конкурсот мора да биде објавен. 
Начинот на објавувањето на конкурсот се 

одредува со статут. 
Член 139 

За оцена на пријавените кандидати Наставнич-
киот совет на високошколската установа образува 
стручна комисија. 

Стручната комисија се состои од наставници и 
научни работници стручњаци од потесната специ-
јалност за која се врши изборот. 

Членовите на стручната комисија, треба да го 
имаат најмалку она звање за кое се врши изборот. 

Член 140 
Стручната комисија ја сочинуваат најмалку 

два члена. 
При изборот на редовните професори и науч-

ните советници стручната комисија се состои нај -
малку од три члена. 

Член 141 
Стручната комисија поднесува извештај за 

пријавените кандидати. 
Извештајот на стручната комисија се објавува. 
Содржината и начинот на објавувањето на 

извештајот се одредуваат со статутите. 

Член 142 
Врз основа на извештајот на стручната коми-

сија Наставничкиот совет на високошколската 
установа врши избор меѓу пријавените кандидати. 

При изборот на редовен професор и научен 
советник во гласањето учествуваат редовните и 
вонредните професори односно научните советници 
и вишите научни соработници. 

При изборот во другите наставнички и научни 
звања учествуваат сите наставници и научни со-
работници. 

Во другите случаи во изборот учествуваат сите 
членови на Наставничкиот совет. 

Изборот на наставниците и соработниците го 
потврдува советот на високошколската установа. 

3. Должности на наставниците и соработниците 
Член 143 

Наставниците ја изведуваат наставата и уче-
ствуваат во исполнувањето на научните задачи 
на установата. 

Наставниците ги воведуваат студентите во 
теоретските и практичните знаења, во методите на 
научната работа и ги воспитуваат како свесни 
граѓани на социјалистичката заедница. 

Наставниците се грижат за издигањето на 
наставниот и научниот подмладок и за развива-
њето на научната работа. 
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Член 144 
Научните работници ги извршуваат научните 

задачи на установата и, согласно одредбите од ста-
тутот на установата, учествуваат во изведувањето 
на наставата. 

Член 145 
Соработниците на наставните и наставно-науч-

ните установи помагаат при изведувањето на 
наставата, им помагаат на наставниците и науч-
ните работници во извршувањето на нивните 
научни задачи и учествуваат во извршувањето на 
другите задачи на установата. 

Стручните соработници на научните установи 
им помагаат на научните работници во извршува-
њето на нивните задачи, и согласно одредбите од 
статутот на установата, учествуваат во извршува-
њето и на другите задачи на установата. 

Член 146 
Наставниците и соработниците согласно овој 

закон имаат право и должност да учествуваат во 
управувањето на високошколеката установа во 
определени работи. 

Член 147 
Наставниците и соработниците се должни да 

се придржуваат кон статутот на високошколски^ 
установи како и другите правила и да го чуваат 
угледот на наставник односно соработник и угле-
дот на установата. 

Член 148 
Хонорарните наставници и соработници имаат 

исти права и должности како и редовните настав-
ници и соработници. 

Хонорарите наставници и соработници не мо-
жат да бидат декани односно продекани, дирек-
тори, заменици-директори на високошколските 
установи. 

Член 149 
Работното време на наставниците и соработни-

ците на високошколски^ установи се определува 
со општите прописи за работното време на ра-
ботните луѓе. 

Со статутите на виоокошколските установи се 
пропишуваат минималните задолженија на на-
ставниците и соработниците на високошколски^ 
установи во наставната и научната работа, како 
и во исполнувањето на другите задачи на уста-
новата. 

4. Преизбор на наставници и соработници 

Член 150 
Редовните професори и научните советници не 

се преизбираат. 
Вонредните професори, вишите предавачи, до-

центите и вишите научни соработници и професо-
рите на вишите школи се преизбираат секоја петта 
година. 

Другите наставници и соработници се преиз-
бираат секоја трета година. 

Член 151 
Советот на високошколската установа, по пред-

лог од Наставничкиот совет или по своја иниција-
тива, кога го бараат тоа интересите на унапредува-

њето на наставната и научната работа во одделна 
струка или научна дисциплина, може да одлучи над-
вор од одредбите од претходниот член, да се распи-
ше конкурс за избор на наставници, научни работ-
ници и соработници. 

На конкурсот може да учествува и лицето што 
го зазема местото за кое се распишува конкурсот. 

Доколку на конкурсот не учествува лицето што 
го зазема местото за кое е распишан конкурс се 
смета дека поднело отказ за престанок на работниот 
однос. 

Член 152 
Постапката за преизборот се пропишз^ва со ста-

тутите на високошколските установи. 

5. Престанок на работниот однос 

Член 153 
На наставниците и научните работници на ф а -

култетите, високите школи, уметничките академии 
и нивните наставни и научни установи им престану-
ва редовниот работен однос по правило со наполнета 
еедумдесетта година на животот. 

По исклучок од претходниот став со одлука на 
советот надлежен за потврдување на изборот настав-
никот односно научниот работник може да се задр-
жи во редовен работен однос и по навршената седум -
десетта година на животот, ако е тоа од посебен ин-
терес за наставата или за науката и ако за тоа по-
стои натова согласност. 

Одлуката на советот за продолжување на редов-
ниот работен однос во смисла на претходниот став, 
се обновува секоја година. 

На другите наставници и соработници на висо-
кошколските установи им престанува редовниот ра-
ботен однос според прописите за работните односи. 

Член 154 
По исклучок од претходниот член, ако за тоа 

постои потреба или ако наставникот односно науч-
ниот работник поднел барање за пензионирање по 
одлука на советот на високошколската установа, на 
наставникот или научниот работник, кој ги испол-
нува условите за старосна пензија според општите 
прописи, може да му престане редовниот работен од-
нос и пред наполнетата седумдесетта година на жи-
вотот, согласно општите прописи. 

Член 155 
Со одлука на советот на високошколската уста-

нова а по предлог на Наставничкиот совет на настав-
ник, научен работник или соработник може да му 
престане работниот однос и пред истекот на вре-
мето на кое е избран, ако се установи дека не е во 
мож,ност да ја врши својата должност или дека е мо-
рално неподобен за позивот во кој се наоѓа. 

Против одлуката на советот од овој и претход-
ниот член може да се изјави жалба до Извршниот 
совет 

6. Дисциплинска одговорност 

Член 156 
За неисполнување на своите должности настав-

ниците и соработниците на високошколските уста-
нови одговараат дисциплински пред посебни дисци-
плински судови. 
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За дисциплинска одговорност и за дисциплински-
те казни сходно се применуваат соодветните про-
писи за работните односи. 

Член 157 
На високошколеќите установи постојат првосте-

пени и второстепени дисциплински судови за настав-
ниците и соработниците. 

Со статутите на високошколските установи ^е 
определува составот на судот, постапката, како и од-
редувањето на дисциплинските обвинители. 

VIII ЗДРУЖУВАЊЕ НА ВИСОКОШКОЛСКИТЕ 
УСТАНОВИ 

Член 158 
Заради унапредување и координирање на дејно-

ста на високошколските установи, зарадр! расправа-
ње по заеднички прашања и извршување на други 
задачи одредени со актот за основање и статутот, 
високошколските установи се здружуваат во уни-
верзитет. 

За претресување на прашања од заеднички ин-
терес и извршување на други задачи, високошкол-
ските установи можат, покрај универзитетот, да се 
здружуваат и во други заедници и здруженија на 
територијален и стручен принцип. 

Член 159 
Универзитетот се основа со закон. 

Член 160 
За основање на универзитет е потребно здружу-

вање на најмалку три факултета или високи школи, 
односно уметнички академии. 

Вишите школи и педагошките академии можат 
да бидат во' состав на универзитетот. 

Условите и постапката за прием на вишите шко-
ли и педагошки академии во универзитетот се утвр-
дуваат со статутот на универзитетот 

Член 161 
Универзитетот е правно лице. 

Член 162 
Со универзитетот се управува според начелата на 

самоуправување на работните луѓе во здружените 
работни организации. 

Член 163 
Универзитетот има свој статут. 
Статутот на универзитетот содржи одредби ЈА 

организацијата на универзитетот, изборот, делокру-
гот и одговорноста на органите на управување, за 
правата и должностите на високошколските устано-
ви во составот на универзитетот, одредби за висохо-
школските студии и научната работа, одредби за 
студентите и наставниците за кои високошколските 
установи во' составот на универзитетот претходно се 
здоговориле дека треба да се регулираат на един-
ствен начин, како и други прашања од заеднички 
интерес за високошколските установи. 

Со статутот на универзитетот се утврдуваат и 
формите на остварување на самоуправните прав-а на 
работната заедница и работните луѓе што ги вршат 
административните и други работи на универзитетот, 

прашања за кои непосредно одлучуваат членовите' 
на работната заедница и начинот па тоа одлучување 
како и други меѓусебни односи. 

Статутот на универзитетот пред донесувањето1 

им се доставува на мислење на виеокошколските 
установи во состав на универзитетот. 

Статутот на универзитетот го утврдува Универ-
зитетскиот совет и го доставува на Собранието на 
СР Македонија за потврдување. 

Член 164 
Средствата за основање на универзитетот и оа 

вршење на неговата дејност ги обезбедува опште-
С1 вената заедница, високошколските установи во сос-
тав на универзитетот како и други работни органи-
зации во зависност од задачите и програмот за 
работа. 

Универзитетот може да основа фондови согласно 
СВОЈОТ статут 

Член 165 
Со универзитетот управуваат' универзитетски 

совет и ректор. 

1. Универзитетски совет 

Член 166 
Универзитетскиот совет го сочинуваат: 
1. најмалку по еден претставник од секоја ви-

сокошколска установа во состав на универзитетот 
избран од редот на наставниците на установите; 

2. најмалку три претставника на студентите на 
високошколските установи во состав на универзи-
1етот; 

3. членови што ги именува Собранието на СР 
Македонија од редот на научните, стручните и дру-
ги јавни работници. 

Ректорот и проректорите на универзитетот се 
членови на Универзитетскиот совет по СВОЈОТ по-
ложај . 

Со статутот на универзитетот се определува бро-
јот на членовите на советот што ги именува Собра-
нието на СР Македонија, а бројот на членовргге на 
советот што се избираат од редот на наставниците 
па високошколските установи, како и бројот на чле-
новите што ги избираат студентите како и начинот 
на нивниот избор. 

Член 167 
Членовите на Универзитетскиот совет се изби-

раат односно именуваат на две години, со тоа што 
секоја година се врши избор на половината од вкуп-
ниот број на членовите на советот. Н И К О Ј не може 
да биде избран двапати едноподруго за член на со-
ветот. 

Телото што ги избира, односно именува члено-
вите на советот може одделни членови да ги отпо-
вика односно разреши и пред истекот на времето од 
претходниот став. 

Поблиски одредби за изборот, отповикувањето 
односно разрешувањето на членовите на советот се 
донесува со статутот на универзитетот. 

Член 168 
Универзитетскиот совет избира претседател на 

советот од редот на своите членови. 
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Член 169 
Универзитетскиот совет ги разгледува општите 

прашања од значење за организацијата и работата 
на здружените високошколски установи и дава пре-
пораки за координација на наставната и научната 
дејност на високошколските установи во состав нг 
универзитетот а особено. 

1. донесува статут на универзитетот по претход-
но прибавено мислење од здружените високошкол-
ски установи; 

2. се грижи за усогласување на програмите за 
развитокот на високошколските установи; 

3. го именува секретарот на универзитетот; 
4. го утврдува финансискиот план и завршната 

сметка за средствата што ги остварува универзите-
тот за извршување на своите задачи; 

5. ги разгледува прашањата од значење за на-
учно-истражувачката работа и плановите на науч-
ната работа на високошколските установи што се во 
состав на универзитетот; 

6. одлучува за основањето на организациони еди-
ници на универзитетот; 

7. донесува прописи за дисциплинската одговор-
ност на студентите; 

8. дава согласност на правилата на студентските 
здруженија што делуваат во рамките на универзи-
тетот; 

9. расправа за материјалната положба и здрав-
ствената заштита на студентите и донесува заклу-
чоци и препораки; 

10. врши надзор над користењето на општестве-
ниот имот со кој управуваат организационите еди-
ници на универзитетот; 

11. врши и други работи определени со закон и 
статутот на универзитетот. 

2. Ректор 

Член 170 
Ректорот на универзитетот го претставува уни-

верзитетот, ги извршува одлуките на советот и се 
грижи за законитоста на работата на универзитетот. 

Ректорот на универзитетот врши промоција па 
степенот доктор на науките, ги потпишува доктор-
ските дипломи и врши други работи определени со 
закон и статут на Универзитетот? 

Член 171 
Со статутот на универзитетот може да се опре-

дели универзитетот да има еден или повеќе про-
ректори. 

Член 172 
Ректорот и проректорите ги избира универзи-

тетсксто собрание од редот на професорите на ви-
сокошколските установи во состав на универзитетот 
со тајно гласање сог,ласно одредбите на статутот на 
Универзитетот. 

Ректорот и проректорите се избираат на две го-
дини. Истото лице може повторно да биде избрано 
за ректор односно проректор. 

Универзитетине собрание 

Член 173 
Во почетокот на секоја учебна година, а по по-

треба и во текот на годината, Универзитетскиот со-

вет свикува претставници на универзитетов со-
брание на наставниците, соработниците и студентите 
на високошколски^ установи во состав на универ-
зитетот како и членовите на работната заедница на 
администрацијата на универзитетот. 

Универзитетското собрание е јавно. 
На Универзитетското собрание се расправа за 

прашањата на високошколското образование, науч-
ната работа и другите прашања од интерес за висо-
кошколските установи и студентите. 

Поблиски одредби за составот и работата на ушс-
верзитетското собрание содржи статутот на универ-
зитетот. 

Работна заедница 

Член 174 
Работните луѓе во организационите единици на 

администрацијата на универзитетот како членови па 
работната заедница имаат права на самоуправување 
непосредно и преку советот на работната заедница, 
според начелата за самоуправување на работните 
луѓе во управата. 

Начинот на остварувањето на самоуправните 
права од претходниот став се утврдуваат со стату-
тот на универзитетот. 

Член 175 
За работните односи на работните луѓе во уни-

верзитетот се применуваат општите прописи за ра-
ботните односи во органите на управата. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 176 
До крајот на 1965 година докторат на науките 

може да се здобие и според одредбите на законот за 
докторатот на науките. 

Член 177 
Од денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат: 
1. Законот за Вишата педагошка школа во 

Скопје (,Службен весник на НРМ" бр 36/56); 
2. Законот за вишата школа за социјални ра-

ботници („Службен весник на НРМ" бр. 24/60); 
3. Законот за основање оддели на Техничкиот и 

Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скоп-
је („Службен весник на НРМ" бр. 23/59); 

4 Одлуката за основање Виша педагошка шко-
ла во Штип („Службен весник на НРМ" бр. 32/59); 

5. Уредбата за продолжување со работа на ви-
шите педагошки школи во Скопје и Штип како пе-
дагошки академии („Службен весник на НРМ" бр. 
26/61); 

6. Решение за основање виши земјоделски школи 
во Битола и Струмица („Службен весник на НРМ" 
бр. 37/60); 

7. Решение за основање виши економски школи 
ЕО Прилеп, Тетово и Куманово („Службен весник на 
НРМ" бр. 37/60); 

8. Решение за основање Педагошка академија 
во Битола („Службен весник на СРМ" бр. 9/64); 
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9. Уредбата за составот на стручната комисија 
и за начинот на избор во звањето професор и пре-
давач на виша школа („Службен весник на НРМ" 
бр. 42/60); 

10. Одлуката за условите и начинот на спрове-
дувањето на конкурсите во вишите педагошки шко-
ли („Службен ресник на НРМ" бр. 25/60); 

11. Одлуката за условите и начинот на спрове-
дувањето на конкурсите на Вишата школа за соци-
јални работници во Скопје („Службен весник на 
НРМ" бр. 25/60);,. 

12. Одлуката за начинот и условите за запишу-
вање и продолжување студии на факултетите на 
Универзитетот во Скопје на лица што завршиле ви-
ши школи („Службен весник на НРМ" бр. 25/бО^Т 

13. Уредбата за изземување на Медицинскиот 
факултет во Скопје со сите негови институти и Кли-
ничката болница во Скопје од општо раководство на 
Министерството за наука и култура и ставање под 
општо раководство на Министерството за народно 
здравје („Службен весник на НРМ" бр. 3/50)ѓ 4 

14. Уредбата за основање шумска опитна станица 
„Караорман" на Земјоделско-шумарскиот факултет 
во Скопје; 

15. Одлуката за условите и начинот на спрове-
дувањето на конкурсите за упис во вишите економ-
ски и вишите земјоделски школи („Службен весник 
на НРМ" бр. 32/60); 

16. Уредбата за основање студентски дом во 
Скопје („Службен весник на НРМ" бр. 3/49, 17/49 и 
1/51). 

Член 178 
Со денот на влегувањето во сила на ОВОЈ закон 

продолжуваат со работа како високошколски уста-
нови: 

1. Филозофскиот факултет во Скопје; 
2. Медицинскиот факултет во Скопје; 
3. Земјоделско-шумарскиот факултет во С К О П Ј Е ; 

4. Техничкиот факултет во' Скопје; 
5. Економскиот факултет во Скопје; 
6. Правниот факултет во Скопје; 
7. Природно-магематичкиот факултет во Скопје; 
8. Педагошката академија во Скопје; 
9. Вишата школа за социјални работници во 

Скопје; 
10. Педагошката академија во Штип; 
11. Вишата економска школа во Прилеп; 
12. Вишата земјоделска школа во Струмица; 

13. Вишата земјоделска школа во Битола, и 
14. Педагошката академија во Битола. 

Член 179 
Филозофскиот, медицинскиот, земЈ0делск0-шу-

марскиот, техничкиот, економскиот, правниот и при-
родно-математичкиот факултет се здружени во уни-
верзитетот. 

Седиштето на Универзитетот е во Скопје, 

Член 180 
Високошколските установи и Универзитетот це-

локупното работење ќе го ускладат со одредбите на 
иво! закон во рок од шест месеци по влегувањето 
во сила на овој закоп. 

Член 181 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

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

123. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 

СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

Се прогласува Законот за социјални установи, 
што го донесе Собранието на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија на седницата на Републичкиот 
собор одржана на 6 април 1965 година и на седницата 
на Социјално-здравствениот собор одржана на 12 
април 1965 година. 

У. бр. 77 
13 април 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 социјал-
ните установи („Службен весник на НРМ" бр. 40/55) 
се усогласува со Уставот на Социјалистичка Репуб-
лика Македонија и во него се вршат измени и до-
полненија, така што неговиот текст гласи: 

З А К О Н 
ЗА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Социјални установи во смисла на овој закон се 

оние установи што укажуваат социјална заштита на 
деца, младина и возрасни, на кои заштитата им е 
нужна од социЈално-здравствени, воспитно-образов-
ни или други причини. 

Дејноста што социјалните установи ја вршат е 
од посебен општествен интерес. 

Член 2 
Социјалната заштита што социјалните установи 

ја укажуваат на своите штитеници се состои во сме-
стување, прехрана, одгледување, воспитување, со-
ветување, работно оспособување, рехабилитација, ле-
карски надѕор, закрепување, одмор и друго. 

Член 3 
Социјалната установа е самостојна и самоуправ-

на работна организација. 
Установата има својство на правно лице. 

Член 4 
Социјалната установа во склад со законот доне-

сува статут и други општи" акти со кои се уредуваат 
односите во истата. 

Со статутот на социјалната установа особено се 
утврдува: 
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— внатрешната организација на установата; 
— органите на управувањето, нивниот состав, 

делокруг, одговорност и нивните меѓусебни односи; 
— надзорните и стручните органи, нивниот со-

став, избор, правата и должностите; 
— условите за именување на директор, делокру-

гот на директорот, условите кои треба да ги испол-
нуваат лицата на раководни места и нивните овла-
стувања и одговорност; 

— прашањата за уредување на работните од-
носи; 

— основите и критериумите за распределба на 
доходот и личниот доход, за намената на фондови-
те, образување и користењето на средствата на фон-
довите; 

— постапката за измената и дополнувањето на 
статутот и донесувањето на другите општи акти ка-
ко и начинот за нивното објавување; 

— прашањата за кои работната организација од-
лучува со референдум, како и прашањата кои се 
изнесуваат на разгледување пред работната заед-
ница ; 

— други прашања од значење на самоуправу-
вањето во установата и нејзиното послување. 

Член 5 
Во остварувањето на своите задачи социјалните 

установи соработуваат меѓусебно, со органите за со-
цијална заштита, како и со сите други заинтереси-
рани органи и организации одредени со статутот. 

Член 6 
Социјалните установи се здобиваат со средства 

за својата работа од надоместоците што ќе ги оства-
рат за вршењето на дејноста или услугите, согласно 
општите прописи за установите. 

Член 7 
Надзорот над работата на установата се врши 

според прописите кои важат за установите. 

И. ВИДОВИ НА СОЦИЈАЛНИ УСТАНОВИ 
Член 8 

Социјални установи во смисла на одредбите на 
овој закон се: 

— установи за дневен престој на деца; 
— домови за доенчиња и мали деца; 
— домови за деца и младина; 
— домови-фамилии; 
— советувалишта за деца и младинци; 
— прихватилишта за деца и младина; 
— установи за воспитно запуштени деца и мла-

дина; 
— одморалишта за деца и младина; 
— установи за деца и младина со физички и 

психички недастатоци; 
— прихватилишта за возрасни; 
— установи за стари лица; 
— установи за оспособување и запослување на 

инвалидни лица; 
— установи за згрижување на возрасни лица 

потполно и трајно неспособни за работа; 
— центри за социјална работа; 
— заводи за социјални прашања; 
— останати установи кои се основаат со задача 

да даваат посебен вид на социјална заштита. 

Видот на установата се одредува спрема основ-
ниот вид на заштита што таа на корисниците им ја 
дава. 

Ш. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК НА СОЦИЈАЛНИ 
УСТАНОВИ 

а) Основање на социјални установи 

Член 9 
Социјална установа може да се основа ако по-

стои потреба за вршење на одредена дејност во об-
ласта на социјалната заштита, ако се обезбедени 
средства за нејзиното основање и почеток со работа 
и ако се исполнети другите пропишани услови. 

Пред донесувањето на актот за основање на со-
цијалната установа основачот е должен сестрано да 
ги испита потребите и условите за основањето на 
установата и за тоа да прибави мислење од заинте-
ресираните органи и организации. 

Член 10 
Социјална установа може да основаат опште-

ствено-политичките заедници, месните заедници, ра-
ботните и другите организации. 

Центри за социјална работа и заводи за соци-
јални прашања, можат да основаат само соодветните 
општествено-политички заедници. 

Социјалната установа може да отпочне со работа 
ако за нејзиното основање се обезбедени потребните 
финансиски средства, градежните и техничките ус-
лови (техничка документација), условите во поглед 
на организацијата, техничката и стручната спрема, 
бројот и видот на стручните работници, како и дру-
ги услови потребни за правилно одвивање на рабо-
тата во истата. 

5) Престанок на социјалните установи 

Член 11 
Социјалната установа престанува: 
— кога престане потребата за нејзиното по-

стоење; 
— кога се спои со друга социјална установа, од-

носно се припои или се подели на две установи; 
— кога престанат да постојат општите, стручни-

те и техничките услови предвидени за постоењето 
на установата; 

— кога во целост или во голема мера ги занемари 
работите со што се оневозможува остварувањето на 
целите за кои е основана установата; 

— во' други случаи предвидени со општите про-
писи за установите. 

Член 12 
Актот за престанокот на социјалната установа 

поради непостоење на потребата од нејзината деј-
ност го донесува собранието на општината на чие 
подрачје е седиштето на установата. 

Ако соновачот е Републиката актот за престано-
кот на установата го донесува Извршниот совет. 

Акт за престанок на социјалната установа поради 
непостоење на потреба од нејзината дејност не може 
да се донесе ако општествено-политичката заедница, 
работната или друга организација што ја основала 
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смета дека и понатаму постои потреба од дејноста 
со која се бави установата. 

Член 13 
Пред донесувањето на актот за престанокот на 

социјалната установа ќе се прибави мислење од 
установата, како и од органите и организациите што 
се заинтересирани за работата на установата или за 
остварувањето на задачите на општествената служ-
ба заради која е основана установата. 

Член 14 
За спојување па социјалната установа и за при-

појување на една социјална установа кон друга со-
цијална установа одлучуваат советите односно работ-
ните заедници на тие установи, а во социјалните 
установи во кои не се формира совет - се одлу-
чува со референдум. 

За поделба на социјална установа на две или 
повеќе установи одлучува работната заедница, а во 
установата во која не се образува совет се одлу-
чува со референдум. 

IV. УПРАВУВАЊЕ ВО СОЦИЈАЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 15 
Работниците во социјалните установи ги оства-

руваат своите права на управување непосредно и 
преку органите на управување на коџ им доверу-
ваат одделни функции во склад со законот и стату-
тот на установата 

Член 16 
Во социјалните установи постојат следните ор-

гани на управување: совет, управен одбор и ди-
ректор 

Со статутот на установата можат да се образу-
ваат стручни, надзорни и други органи на уста-
новата, 

Член 17 
Во управувањето со определени работи на уста-

новата учествуваат и заинтересирани граѓани и прет-
ставници на заинтересираните организации и опште-
ствената заедница, како членови на советот на уста-
новата. Со статутот на установата се определува 
бројот на претставниците на општествената заедни-
ца, како и кои заинтересирани организации деле-
шраат свои претставници во советот на установата. 

Доколку собранието на општината на чие под-
рачје се наоѓа социјалната установа не е нејзин 
основач, има право во советот на установата да деле-
гира одреден број на членови предвиден со статутот 
на установата. 

Во социјалните установи во кои се сместени де-
ловно способни корисници, истите во советот на уста-
новата избираат свои претставници. 

а) Совет 

Член 18 
Советот на социјалната установа го сочинуваат 

членови кои ги именува основачот, членови кои ги 
делегираат одделни органи, установи и организации 
и членови што работната заедница од својата среди-
на ги бира. Работната заедница избира најмалку две 
третини од членовите на советот. 

Во установата чија работна заедница има помал-
ку од 30 членови, функциите на советот ги врши 
работната заедница на установата. 

Член 19 
Советот на социјалната установа избира претсе-

дател од редот на членовите на работната заедница. 
Во социјалната установа чија работна заедница 

има помалку од 5 члена, претседателот на советот 
може да биде избран и од претставниците на опште-
ствената заедница. 

Мандатот на членовите на советот трае 2 години 
со тоа што половината од нив се бираат секоја го-
дина. 

Исто лице не може да биде избрано за член на 
советот два пати едноподруго. 

Член 20 
Советот одлучува за општите прашања на уста-

новата, а особено: 
— донесува статут и други општи акти; 
— донесува планови и програми за работа и 

развиток на установата; 
— донесува финансов план и завршна сметка; 
— одлучува за проширувањето и промената на 

дејноста; 
— распишува конкурс за директор, го именува 

и го разрешува; 
— ги разгледува предлозите и преставките на 

заинтересираните органи, организации и граѓани во 
врска со работата на установата; 

— врши и други работи и одлучува за други 
општи прашања кои со закон и со статутот на уста-
новата му се ставени во надлежност. 

За внатрешната организација на работата и рас-
пределбата на доходот во установата, како и за ра-
ботните односи, освен за именување на раководни 
работни места, одлучуваат само членовите на сове-
тот кои ги избира работната заедница од редот на 
своите членови (совет во потесен состав). 

б) Управен одбор 

Член 21 
Управниот одбор на установата го сочинуваат 

членовите кои ги избира советот од редот на чле-
новите на работната заедница. 

Кога работната заедница ги врши функциите на 
советот членовите на управниот одбор ги избира 
работната заедница 

Бројот на членовите на управниот одбор и опре-
делен број на заменици се одредува со статутот на 
установата. 

Во установата чија работна заедница има помал-
ку од 10 членови, функцијата на управниот одбор ја 
врши работната заедница. 

Директорот на установата по својот положај е 
член на управниот одбор. 

Претседателот на советот не може да биде член 
нп управниот одбор. 

Член 22 
Управниот одбор од својата средина избира прет-

седател. 
Директорот на социјалната установа не може да 

биде избран за претседател на управниот одбор. 
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Член 23 
Мандатот на членовите на управниот одбор трас 

една година. 
Исто лице не може да биде избрано за член на 

управниот одбор повеќе од два пати едноподруго. 

Член 24 
Управниот одбор одлучува за работата на соци-

јалната установа, приготвува предлози на општите 
акти и плановите за работа и развиток на устано-
вата, се грижи за извршување на актите и заклучо-
ците на советот и врши и други работи што му се 
ставени во делокруг врз основа на закон или ста-
тутот на установата. 

в) Директор 

Член 25 
Директорот на социјалната установа го именува 

советот врз основа на предлогот на конкурсната ко-
мисија. 

Именувањето и разрешувањето на директорот се 
врши по општите прописи за именување и разрешу-
вање на директор во работна организација 

Член 26 
За директор на социјалната установа може да 

биде именувано лице што ги исполнува условите 
предвидени со статутот на установата. 

Член 27 
Директорот на социјалната установа раководи со 

нејзиното работење и ги извршува одлуките на ор-
ганите на управувањето на установата. 

Директорот се грижи за законитоста на работата 
во установата. 

Член 28 
Директорот особено ги врши следните работи: 
— ја организира работата на установата и не-

посредно раководи со истата; 
— врши право на наредбодател за извршување 

на финансовиот план на установата; 
— се грижи за стручната работа на установата; 
— ја застапува установата; 
— решава за примањето и отпуштањето на ко-

рисниците на услугите на установата; 
— донесува акти за извршувањето на заклучо-

ците на советот и управниот одбор; 
— врши и други работи кои со закон и стату-

тот на установата му се ставени во надлежност. 

V. ПРИМАЊЕ, ИЗДРЖУВАЊЕ И ОТПУШТАЊЕ 
НА КОРИСНИЦИТЕ 

Член 29 
Социјалната установа е должна да ги остварува 

целите за кои е основана. 
Установата може, освен дејностите определени 

со актот за нејзиното основање да врши со соодветна 
надокнада и други работи, односно услуги на пое-
динци, работни и други организации кои произле-
гуваат од нејзината дејност и задачи (давање на 
стручни совети, мислења и др.). 

Член 30 
Својата дејност социјалната установа може да ,,а 

прошири ако проширувањето произлегува од основ-

ната дејност на установата или служи за оствару-
вањето на задачите поради кои е основана и кога 
вршењето на таквата дејност не оди на штета на 
основната дејност на установата. 

Промената или проширувањето на дејноста може 
да се изврши со акт на советот на установата во со-
гласност со основачот на установата. 

Член 31 
Социјалната установа чија задача е сместување 

и издржување на лица од одделни категории, долж-
на е да го прими корисникот ако располага со сло-
бодно место и ако корисникот ги исполнува условите 
за примање во установата според статутот и актот 
за основање. 

Член 32 
За примањето на лица во социјална установа од -

носно неговото отпуштање од истата, одлучува ди-
ректорот. 

Против решението на директорот, може да се 
изјави жалба до управниот одбор. 

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена по прие-
мот на решението за примање односно отпуштање од 
установата. 

Член 33 
Корисникот кој не е задоволен од услугите на 

социјалната установа и постапката на одговорните 
и другите лица во установата може да бара од ди-
ректорот случајот да го испита. Директорот е должен 
без одлагање да го сослуша корисникот и после тоа 
да одлучи по неговото барање. Ако корисникот е 
незадоволен со решението за спорното прашање, мо-
же да се обрати до управниот одбор на установата 
кој донесува решение. 

Член 34 
Надокнадата за издржување ја плаќа корисни-

кот или лицето односно органот што по законот се 
должни да се грижат за неговото издржување, што 
пред социјалната установа се обврзале да ги сносат 
трошоците за издржување на корисникот. 

Член 35 
Меѓусебните права и должности на установите и 

корисникот, односно лицата кои се задолжени за 
нивното издржување се регулираат со договор. 

Член 36 
Со статутот на социјалната установа и со Дру-

гите општи акти се уредува начинот и условите за 
вршење на дејноста, давањето на услугите и начи-
нот на остварувањето на правата на корисниците. 

Член 37 
Социјалната установа на погоден начин најмал-

ку еднаш годишно ја известува јавноста за својата 
работа и за извршувањето на своите задачи. 

Начинот на известувањето на јавноста се утвр-
дува со статутот на установата. 

Член 38 
Социјалната установа приготвува годишен из-

вештај за својата работа кој јавно се претресува па 
седниците на органите на управувањето и од работ-
ната заедница на установата. 

Годишниот извештај од претходниот став уста-
новата го доставува на основачот и општинското со-
брание на чие подрачје се наоѓа установата. 
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Член 39 
Социјалните установи водат единствена евиден-

ција и документација за својата работа која ја про-
пишува Републичкиот секретар за народно здравје 
и социјална политика. 

VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 40 
Овој закон стапува во сила осмиот ден од денот 

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

124. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕ-
ПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РА-

БОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи во рударството, што го донесе Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
6 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 69 
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 истра-
жувачки работи во рударството („Службен весник 
на НРМ" бр. 11/63) се усогласува со Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија и во него се 
вршат измени и дополнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУ-

ВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО 

Член 1 
Во Законот за Републичкиот фонд за истражу-

вачки работи во рударството („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/63) во член 3 став 1 зборовите „програ-
мата за истражувачки работи во рударството" се за-
менуваат со зборовите „финансискиот план на фон-
дот". 

Во истиот член ставот 2 се брише и се додаваат 
нови ставови 2 и 3: 

Средствата на фондот се утврдуваат и распоре-
дуваат со финансискиот план. 

Финансискиот план го донесува управниот од-
бор на Фондот во согласност со Собранието на СРМ. 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„Средствата на Фондот можат да ги користат 

општествено-политичките заедници и работните ор-
ганизации". 

Член 3 
Во член 6 став 2 се брише. 

Член 4 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Фондот има статут. 
Статутот содржи одредби за целите и задачите 

на Фондот, органот на управување и начинот на 
неговата работа, за работењето на Фондот, за изво-
рите на приходите на Фондот, за средствата на Фон-
дот, за органот кој е овластен за располагање со 
средствата и е одговорен за законитоста и правил-
носта на употребата на средствата на Фондот, за ад-
министрацијата на Фондот и за нејзините одговор-
ности за правилно вршење на административните 
работи и ракувањето со средствата на Фондот, како 
и за другите работи и задачи од делокругот на орга-
нот на управувањето на Фондот, за правата и долж-
ностите на органот на управување спрема основачот 
на Фондот и корисниците на средствата на Фондот, 
за постапката за донесување на финансиски план и 
завршна сметка на Фондот, начинот на известува-
њето на јавноста за работењето на Фондот, како и 
за другите прашања од значење за самоуправува-
њето и работењето на Фондот. 

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

Член 5 
Член 9 се менува и гласи: 
„Со Фондот управува Управен одбор кој се сос-

тои од најмалку 7 членови кои ги именува Изврш-
ниот совет. 

Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 
две години. Секоја година се врши менување на по-
ловината од членовите на Управниот одбор. Исто 
лице не може да биде именувано за член на Управ-
ниот одбор повеќе од два мандатни периоди едно-
подруго". 

Член 6 
Член 10 се менува и гласи: 
„Управниот одбор на Фондот: 
1) донесува статут на Фондот, 
2) донесува финансиски план и завршна сметка 

на Фондот, 
3) одлучува за давање средства од Фондот, 
4) го контролира користењето на одобрените 

средства од Фондот, 
5) врши и други работи определени со прописи 

и со Статутот на Фондот". 
Член 7 

По член 10 се додава нов член 10а кој гласи: 
„Фондот го претставува и застапува претседате-

лот на Управниот одбор на Фондот. 
Наредбодател за извршување на финансискиот 

план на Фондот е претседателот на Управниот одбор, 
а со Статутот на Фондот може да се определи ова 
наредбодавно право да се пренесе на друг член на 
Управниот одбор на Фондот". 
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Член 8 
Член 11 се брише. 

Член 9 
Член 12 се менува и гласи: 
„Доколку со овој закон не е поинаку определено 

на Фондот се применуваат прописите за фондовите 
на општествено-политичките заедници". 

Член 10 
Член 13 се брише. 

Член 11 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

125. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-

ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА 

ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за здравствено осигурување на 
земјоделците, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 година 
и на седницата на Социјално-здравствениот собор 
одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 124 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р 

Согласно член 32 на Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на СР Македонија, Законот за 
здравствено осигурување на земјоделците („Служ-
бен весник на НРМ" бр. 14/63 и „Службен весник на 
СРМ" бр. 39/63 ) се усогласува со Уставот и во него 
се вршат изменувањата и дополнувањата кои гласат' 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ 

Член 1 
Во Законот за здравствено осигурување на зем-

јоделците („Службен весник на НРМ" бр. 14/63 и 
„Службен весник на СРМ" бр. 39/63) во членот 22 
став 1 во точка 1 после зборот „прегледи" се дода-
ваат зборовите „и лекување". 

Член 2 
Во членот 23 став 2 зборовите „Општинскиот на-

роден одбор на одделни седници на соборите" се за-
менуваат со зборовите „Општинското собрание". 

Член 3 
Во чл. 40 во став 2 последните зборови „го опре-

делува со посебен пропис Извршниот совет" се за-
менуваат со зборовите „се определува со посебен 
закон". 

Член 4 
Во чл. 57 ст. 1 точката на крајот на реченицата 

се брише и се додаваат зборовите „што ја образувале 
заедницата". 

Ставот 2 се менува и гласи: 

„Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија, ако тоа го бараат општите интереси, пропи-
шува највисока граница до која собранијата на ко-
муналните заедници можат да ја определат стопата 
на основниот придонес. Со тој пропис ќе се одреди 
и начинот за покривање на делот на обврската КОЈ 
останал непокриен поради пропишување на најви-
соката граница на стопата на придонесот". 

Член 5 
Членот 66 се менува и гласи: 
„Од средствата на фондовите за здравствено оси-

гурување обезбедени од основните придонеси се из-
двојува дел за надомест на заводот за вршење ра-
ботите за спроведување на здравственото осигуру-
вање. 

Висината на надоместот од ставот 1 на овој член 
се одредува спогодбено помеѓу заводот и заедниците 
спрема видот и обемот на работата што ја врши за-
водот". 

Член 6 
Во членот 68 после зборот „реосигурување" се 

става запирка и се додаваат зборовите „за надо-
мест на заводите за вршење работи за спроведување 
на здравственото осигурување". 

Член 7 
Членовите 84—88 се бришат. 

Член 8 
Во членот 92 зборовите „Општинскиот орган на 

управата надлежен за работите на стопанството" се 
заменуваат со зборовите „Надлежниот орган на оп-
штинското собрание". 

Член 9 
Во законот зборовите: „режиски додаток" се за-

менуваат со зборовите: „надомест на заводот за вр-
шење работи за спроведување на здравственото оси-
гурување", а називите: „Закон за организација и фи-
нансирање на социјалното осигурување и Закон за 
здравствено осигурување", се заменуваат со: „Осно-
вен закон за организација и финансирање на соци-
јалното осигурување односно Основен закон за 
здравствено осигурување". 

Член 10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник па Со-
цијалистичка Република Македонија". 
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126. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАДО-
МЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ И ШТЕТИТЕ НА 
ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО УЧЕСТВУ-
ВААТ ВО ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ ИЛИ СПАСУ-

ВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГИ ОПШТИНИ 

Се прогласува Законот за надоместокот на тро-
шоците и штетите на противпожарните единици што 
учествуваат во гаснење на пожари или спасување 
на подрачје на други општини, што го донесе Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 6 
април 1965 година и на седницата на Организационо-
политичкиот собор одржана на 12 април 1965 година 

У. бр. 94 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на СРМ, Уредбата за надоместокот 
на трошоците и штетите на противпожарните едини-
ци што учествуваат во гаснење на пожари или спа-
сување на подрачјата на други општини („Службен 
весник на НРМ", бр. 7/58), се усогласува со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија, така што 
нејзиниот пречистен текст гласи. 

З А К О Н 
ЗА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ И ШТЕ-
ТИТЕ НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ ШТО 
УЧЕСТВУВААТ ВО ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ ИЛИ 

СПАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕ НА ДРУГИ 
ОПШТИНИ 

Член 1 
Со овој закон се утврдуваат условите за надо-

местокот на трошоците и штетите на противпожар-
ните единици што учествувале во гаснењето на по-
жари или спасувањето на подрачјето на друга оп-
штина. 

Член 2 
Општината односно доброволното противпожарно 

друштво, чија противпожарна единица по повик уче-
ствувала во гаснење или спасување на подрачје на 
друга општина, има право на надоместок-

1 на трошоците за доаѓање на луѓето, за дотуру-
вање на справите, опремата и материјалите на мес-
тото на пожарот и за нивното враќање, и 

2. за штетата причинета на противпожарните 
справи, опрема и материјалите за време на одењето 
на местото на несреќата, за време на работата и вра-
ќањето, доколку не е сторена по вина на самата 
противпожарна единица 

Надоместокот по претходниот став се определува 
во висина на стварно направените трошоци односно 
претрпена штета. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците и причинетите штети 

од претходниот член паѓаат на товар на општината 
ЧИЈ орган го упатил повикот 

Спорови! е што ќе настанат во врска со обврските 
за плаќање на надоместокот или висината на истиот 
ги расправа надлежниот суд 

Член 4 
Штетата надоместена од осигурителните заводи 

по основ на осигурување на справите, опремата и 
материјалите не мсже да се наплатува од општи-
ната 

Член 5 
О В О Ј закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија''. . -

127. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСОГЛА-
СУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОДДЕЛНИ УСТА-
НОВИ ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ ОРГАНИ 

Се прогласува Законот за усогласување на про-
писите за одделни установи основани од републич-
ките органи, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
Републичкиот собор одржана на 12 април 1965 годи-
на и на седницата на Организационо-политичкиот 
собор одржана на 12 април 1965 година 

У. бр. 133 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски, с р 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, прописите за одделни установи основани 
од републичките органи се усогласуваат со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија со закон 
ЧИЈ текст гласи 

З А К О Н 
ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПРОПИСИТЕ ЗА ОДДЕЛ-
НИ УСТАНОВИ ОСНОВАНИ ОД РЕПУБЛИЧКИТЕ 

ОРГАНИ 

Член 1 
Установите основани од републичките органи и 

спрема кои тие до влегувањето во сила на овој за-
кон, ги вршат правата на основач, продолжуваат да 
работат со задачите утврдени во актите за нивното 
основање. 

Член 2 
На установите од претходниот член, во поглед на 

финансирањето, управувањето, надзорот и другите 
статусни прашања, ќе се применуваат одредбите на 
соодветните закони за одделни видови на установи 
односно Основниот закон за установите, ако со одде-
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лен закон, донесен во рамките на правата и должно-
стите на Републиката, не е поинаку определено. 

На установите за кои не се донесени одделни за-
кони, а според актите за нивното основање во упра-
вувањето учествуваат и претставници на општестве-
ната заедница, до донесувањето на закон за соодвет-
ниот вид установи, во поглед на управувањето ќе се 
применуваат одредбите од тие акти. 

Член 3 
О В О Ј закон влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен весник на Социјалистичка Ре-
публика Македонија". 

128. 

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-
цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕСТА-
НОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДОБРО-

ВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУШТВА И 
ОДДЕЛНИ ПРОПИСЛ ОД ОБЛАСТА НА ПРО-

ТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА 

Се прогласува Законот за престанок на важење-
то на Законот за доброволните противпожарни дру-
штва и одделни прописи од областа на противпо-
жарната заштита, што го донесе Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија на седницата 
на Републичкиот собор одржана на 6 април 1965 го-
дина и на седницата на Организационо-политичкиот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 93 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Законот за доброволните противпожарни 
друштва („Службен весник на НРМ" бр. 38/57 и 
24/60), Уредбата за задолжително формирање на про-
тивпожарни единици во населените места и инду-
стриските населби („Службен весник на НРМ", бр 
18/58), Уредбата за заштита од пожари во стопан-
ските организации и установи („Службен весник на 
НРМ" бр. 11/60), Уредбата за заштита од пожар на 
стрмните посеви и сточната храна („Службен весник 
на НРМ" бр. 17/62), се усогласуваат со Уставот на 
Социјалистичка Република Македонија и се доне-
сува закон КОЈ гласи: 

З А К О Н 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЗАКОНОТ 
ЗА ДОБРОВОЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ДРУ-

ШТВА И ОДДЕЛНИ ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА 
НА ПРОТИВПОЖАРНАТА ЗАШТИТА 

Член 1 
Престанува да важи Законот за доброволните 

противпожарни друштва („Службен весник на НРМ 4 

бр. 38/57 и 24/60). 

Член 2 
Доброволните противпожарни друштва и нив-

ните сојузи ќе продолжат и понатаму да работат врз 
основа на одредбите од членовите 28—31 од Основ-
ниот закон за заштита од пожар и Статутот на Про-
тивпожарниот СОЈУЗ на Македонија 

Член 3 
Со влегувањето во сила на ОВОЈ закон престану-

ваат да важат и: 
1. Уредбата за задолжително формирање на 

противпожарните единици во населените места и 
индустриските населби („Службен весник на НРМ" 
бр. 18/58); 

2. Уребата за заштита од пожар во стопанските 
организации и установи („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/60); 

3 Уредбата за заштита од пожар на стрмните 
посеви и сточната храна („Службен весник на НРМ" 
бр 17/62). 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјали-
стичка Република Македонија". 

129. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ И КОРИ-

СТЕЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Се прогласува Законот за изменување на Зако-
нот за уредување и користење на градското земји-
ште, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 6 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 ап-
рил 1965 година. 

У. бр. 70 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р. 

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот, Законот за уредување и користење 
на градското земјиште („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/63) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во него се вршат измену-
вања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 

И КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕМЈИШТЕ 

Член 1 
Во Законот за уредување и користење на град-

ското земјиште („Службен весник на НРМ" бр. 11/63) 
членовите 2, 3, 7, 9, 10, 17, 21, 26, 37, 40 и 41 се 
бришат. 
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Член 2 
Глава „IV комунален придонес" и членовите 

27 -36 се бришат. 
Член 3 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Општинското собрание може да пропише надо-

месток за отстапување градско земјиште на корис-
тење. 

Височината на надоместокот за отстапување 
градско земјиште на користење не може да биде 
повисока од надоместокот пропишан за национали-
зација на соодветно градско земјиште на тоа под-
рачје. 

Надоместокот, според претходниот став, може да 
се воведе и за земјиште што е отстапено на корис-
тење пред влегувањето во сила на овој закон, ако 
таков не е исплатен, доколку со решението на оп-
штинското собрание или со договорот на општин-
ското собрание и корисникот на тоа земјиште не е 
определено поинаку". 

Член 4 
Член 25 се менува и гласи: 
„Општинското собрание може одделни корисници 

на општинско градско земјиште да ги ослободи од 
плаќање на надоместокот". 

Член 5 
Во член 5 став 1, член 6 став 1, член 12 став 1, 

член 13 став 2, член 14 став 1, член 18, член 22, член 
38 став 1 и член 39 зборовите: „општинскиот народен 
одбор" се заменуваат со зборовите „општинското 
собрание". 

Член 6 
Глава „V преодни и завршни одредби" станува 

глава „IV преодни и завршни одредби". 

Член 7 
Во член 38 став 1 зборовите: „Советот надлежен 

за комунални работи на општинскиот народен од-
бор" се заменуваат со зборовите, „надлежниот орган 
на општинското собрание". 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

па објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 

130. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот па Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА РЕФОРМА 
И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Се прогласува Законот за дополнување на Зако-
нот за аграрна реформа и колонизација на терито-
ријата на Народна Република Македонија, што го 
донесе Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија на седницата на Републичкиот собор одр-

жана на 23 март 1965 година и на седницата на Ор-
ганизационо-полнтичкиот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. 102 
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 аграрна реформа и колони-
зација на територијата на Народна Република Ма-
кедонија („Службен весник на НРМ" бр. 3/48, 10/49 
и 32/57), се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и во тој закон се вршат до-
полнувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА АГРАРНА 
РЕФОРМА И КОЛОНИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИ-

ЈАТА НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Член 1 
По член 45-6 се додаваат нови членови 45-в и 

45-г кои гласат: 
„Член 45-в 

Одредбите на членовите 45-а и 45-6 ќе се приме-
нуваат и на месните аграрни интересенти на кои, при 
спроведувањето на овој закон, заедно со земјата им 
биле доделени и станбени и други селскостопански 
згради што порано биле сопственост на бивши ко-
лонисти во Македонија или што по друг основ биле 
внесени во Фондот на општествената сопственост. 

Член 45-г 
Рокот на забраната од членот 28 за решенијата 

донесени според одредбите на членовите 45-а, 45-6 и 
45-в од ОВОЈ закон се смета од денот кога било извр-
шено доделувањето на земјата, станбената или друга 
селскостопанска зграда". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

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

131. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВА-
ТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за управување и располагање со 
средствата на заедничките резерви на стопанските 
организации, што го донесе Собранието на Соција-
листичка Република Македонија на седницата на 
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Републичкиот собор одржаната на 12 април 1965 го-
дина и на седницата на Стопанскиот собор одржана 
на 12 април 1965 година. 

У. бр. 116 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Видое Смилевски с. р. 

Согласно членот 32 од Уставниот закон за спро-
ведување на Уставот на Социјалистичка Република 
Македонија, Законот за управување и располагање 
со средства на заедничките резерви на стопанските 
организации („Службен весник на Народна Републи-
ка Македонија" бр. 24/61) се ускладува со Уставот 
на Социјалистичка Република Македонија и во него 
сс вршат измени кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО 
СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Називот на Законот за управување и располага-

ње со средствата на заедничките резерви на стопан-
ските организации („Службен весник на Народна Ре-
публика Македонија" бр. 24/61) се менува и гласи: 
„Закон за формирање, употреба и располагање со 
средствата на заедничките резерви на стопанските 
организации". 

Член 2 
Членот 1 се менува и гласи: 
„Средствата на заедничките резерви на стопан-

ските организации што се формираат според сојуз-
ниот закон, се републички и општински средства на 
заедничките резерви на стопанските организации (во 
натамошен текст: средства на заедничките резерви)". 

Член 3 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Републичките средства на заедничките резерви 

се образуваат во издвојување 25% од износот што 
стопанските организации го уплатуваат во полза на 
средствата на заедничките резерви. Остатокот од 
75% се уплатува во полза на општинските средства 
на заедничките резерви". 

Член 4 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Републичките средства на заедничките резерви 

ќе се употребуваат за давање кредити на општин-
ските средства на заедничките резерви. По исклу-
чок, овие средства можат да се дадат и без обврска 
на враќање. 

Општинските средства на заедничките резерви 
ќе се даваат на стопанските организации како кре-
дит, а по исклучок, и без обврска на враќање". 

Член 5 
Во членот 4 зборовите: „на резервниот фонд" се 

бришат; зборовите: „народниот одбор на општината" 
се заменуваат со зборовите: „собранието на општи-

ната"; а зборовите: „а со средствата на заедничките 
резерви на Републичкиот резервен фонд" се замену-
ваат со зборовите: „а со републичките средства на 
заедничките резерви". 

Член 6 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Условите за давање и враќање па кредитите по 

овој закон ги утврдуваат управниот одбор и корис-
никот на кредитот. 

Договорот од името на средствата на заеднички-
те резерви го заклучува претседателот на управниот 
одбор". 

Член 7 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Административните работи на управниот одбор 

за републичките средства на заедничките резерви 
ги врши Републичкиот секретаријат за финансии, а 
за општинските средства — органот што ќе го опре-
дели општинското собрание. 

Органот од претходниот став може по спогодба 
да ги пренесе административните работи на банката". 

Член 8 
Во членот 7 став 1 после зборот: „давање" се до-

дава зборот: „општински" и се бришат зборовите 
„на резервниот фонд на општината"; а во истиот 
став во точка а) алинеја 2 зборовите: „соборот на 
производителите" се заменуваат со зборовите: „со-
борот на работните заедници". 

Член 9 
Во членот 8 зборовите' „средства од заеднички 

резерви на Републичкиот резервен фонд" се замену-
ваат со зборовите: „Републичките средства на заед-
ничките резерви". 

Член 10 
Во членот 9 став 1 зборот: „банка" се заменува 

со зборовите: „Службата на општественото книго-
водство"; а зборовите „политичко-териториЈалната 
единица" се заменуваат со зборовите: „општествено-
политичката заедница". 

Во истиот член во став 2 зборовите: „и органот 
на управата надлежен за работи на финансиите" се 
заменуваат со зборовите: „Органот", а зборот: „бан-
ка" се заменува со зборовите: „Службата на опште-
ственото книговодство". 

Член 11 
Во членот 10 зборовите: „Законот за буџетите и 

финансирањето на самостојните установи" се заме-
нуваат со зборовите: „прописите на фондовите на 
општествено-политичките заедници". 

Член 12 
Членовите 11 и 12 се бришат. 

Член 13 
Со влегувањето во сила на овој закон престанува 

да важи Одлуката за процентот од средствата на за-
едничките резерви на стопанските организации што 
му припаѓаат на Резервниот фонд на Народна Ре-
публика Македонија („Службен весник на Народна 
Република Македонија" бр. 23/61). 
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Член 14 
О В О Ј закон влегува во сила со осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен весник на Соци-
јалистичка Република Македонија". 

132. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на 

Социјалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-

НУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА ПАТИШТА 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за патишта, што го донесе Со-
бранието на Социјалистичка Република Македонија 
на седницата на Републичкиот собор одржана на 
6 април 1965 година и на седницата на Стопанскиот 
собор одржана на 12 април 1965 година. 

У. бр. 66 
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 СРМ, Законот за патишта 
(„Службен весник на НРМ" бр. 11/63) се усогласува 
со Уставот и во него се вршат изменувања и допол-
нувања, кои гласат; 

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

НОТ ЗА ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за патишта (,Службен весник на 

НРМ" бр. 11/63) по член 2 се додаваат 4 нови члена 
2а, 26, 2в и 2г кои гласат. 

„Член 2а 
Патиштата од И и III ред ги определува Из-

вршниот совет. 
Патиштата од IV ред ги определува општин-

ското собрание. 
Член 26 

Категоријата на пристапните патишта кои се 
надоврзуваат на патиштата од I, II и III ред, Ја 
определува Извршниот совет, а категоријата на 
пристапните патишта кои се надоврзуваат на па-
тишата од IV ред — општинското собрание. 

Член 2в 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 

може да пропише водење и на други податоци, по-
крај податоците предвидени во чл. 11 од Основниот 
закон за јавни патишта. 

Член 2г 
Патиштата од I, И и III ред се од посебен инте-

рес за Републиката". 

Член 2 
Во член 4 се додава нов член 4 КОЈ гласи: 
„Извршниот совет може да определи рекон-

струкција на пат од I ред и со помала широчина на 
коловозот, но така што да се обезбеди можност за 
подоцнежно проширување на коловозот до широчи-
ната предвидена во член 18 од Основниот закон за 
јавните патишта". 

Член 3 
Во член 6 став 4 зборовите „Народниот одбор на 

околијата, односно општината" се заменуваат со 
зборовите „Извршниот совет, односно општинското 
собрание". 

Член 4 
Во член 7 став 1 зборовите „од 10 тони" се заме-

нуваат со зборовите „од најмалку 10 тони". 
Во став 2 зборовите „народниот одбор на око-

лијата" се заменуваат со зборовите „Извршниот со-
вет", а зборовите „народниот одбор на општината" 
со зборовите „општинското собрание" 

Член 5 
Во член 11 став 1 зборовите „републичкиот ор-

ган на управата надлежен за работите на сообра-
ќајот" се заменуваат со зборовите „Републичкиот 
секретаријат за сообраќај и врски". 

Член 6 
По член 11 се додава нов член На КОЈ гласи: 
„Технички преглед на Јавните патишта од I, II 

и III ред и објектите изградени на нив врши коми-
сија што ја именува Републичкиот секретаријат за 
сообраќај и врски 

Технички преглед на Јавните патишта од IV ред 
врши комисија што Ја именува органот на управата 
надлежен за работите на сообраќајот на општин-
ското собрание". 

Член 7 
По член 12 се додава нов член 12а кој гласи: 
„Во смисла на член 58 од Основниот закон за 

Јавните патишта надлежен орган за патиштата од 
I, II и III ред е Републичкиот секретаријат за соо-
браќај и врски, а за патишта од IV ред органот на 
управата надлежен за работите на сообраќајот на 
општинското собрание". 

Член 8 
Во член 15 став 4 зборот „патниот" се заменува 

со зборот „заштитниот". 
Член 9 

Во член 16 зборовите „народниот одбор на оп-
штината" се заменуваат со зборовите „општинското 
собрание". 

Член 10 
Во член 17 став 1 и 2 зборовите „општинскиот 

народен одбор" се заменуваат со зборовите „општин-
ското собрание" а во став 2 зборовите „органот на 
управата надлежен за работите на градежништво 
на скслискиот народен одбор ' се заменуваат со збо-
ровите „Републичкиот секретаријат на управата 
надлежен за рабстите на градежништвото". 

Член 11 
Во член 18 став 1 зборовите „околискиот или" 

се бришат, а зборовите „општинскиот народен од-
бор" се заменуваат со зборовите „општинското со-
брание". 
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Член 12 
Во член 20 став 4 зборот „заштита" се замену-

ва со зборот „,патишта". 

Член 13 
Во член 28 точка 1 и 3 се менуваат и гласат: 
„1. Републичкиот секретаријат за сообраќај и 

врски за патиштата од I, II и III ред. 
3. Органот на управата надлежен за работите 

на сообраќајот на општинското собрание за пати-
шта од IV ред". 

Точка 2 се брише. 
Член 14 

По член 29 се додава нов член 29а, кој гласи: 
„Дозвола за вонреден превоз сходно член 49 од 

Основниот закон за јавни патишта издаваат прет-
пријатијата за патишта за делот од својата мрежа 
и во случаите кога превозот се врши на мрежата 
од 2 или повеќе претпријатија". 

Член 15 
Во член 30 став 2 зборовите „републичкиот ор-

ган на управата надлежен за работите на сообраќа-
јот" се заменуваат со зборовите: „Републичкиот се-
кретаријат за сообраќај и врски". 

Член 16 
Во член 31 став 1 по зборовите „Основниот за-

кон" се додаваат зборовите „и овој закон". 
Во став 2 зборот „стопанските" се заменуваат со 

зборот „работните". 
Член 17 

Во член 34 став 1 и 2 зборовите „народниот од-
бор на општината" се заменуваат со зборовите „оп-
штинското собрание". 

Член 18 
Во член 36 зборовите „народните одбори на оп-

штините" се заменуваат со зборовите: „општинските 
собранија". 

Член 19 
По член 38 се додава нов поднаслов ,,Па — Ин-

спекција на јавните патишта" и членовите 38а, 386, 
38в, 38г и 38д гласат: 

„Член 38а 
Работите на инспекцијата на јавните патишта ги 

вршат органите на управата надлежни за сообраќа., 
(органи на управата надлежни за работите на ин-
спекцијата на јавните патишта). 

Работите на инспекцијата, кои се однесуваат на 
патишта од I, И и III ред, се работи од интерес на 
Републиката. 

Член 386 
Органот на управата, надлежен за работите на 

инспекцијата на јавните патишта на општинското 
собрание, ги врши сите работи на инспекцијата на 
Јавните патишта, освен работите кои со овој закон, 
прописите донесени врз основа на него и со посебен 
закон се ставени во надлежност на други органи. 

Органот на управата, надлежен за работите на 
инспекцијата на Јавните патишта на општинското 
собрание, врши надзор над изведувањето на рабо-
тите, според одобрената инвестициона програма и 
проектот, при реконструкцијата или изградбата на 
патишта од IV ред, над примената на техничките 
нормативи и стандардите во поглед на извршува-

њето работите и материјалот потребен за рекон-
струкција и изградба на патишта од IV ред, како и 
над извршувањето обврските на претпријатијата за 
патишта предвидени во договорите склучени со оп-
штината. 

Член 38в 
Работите на инспекцијата на Јавните патишта 

ед надлежноста на Републиката ги врши Републич-
киот секретаријат за сообраќај и врски. 

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
се грижи: за правилното организирање, вршење и 
унапредување инспекцијата на јавните патишта, за 
стручното усовршување на инспекторите, врши не-
посреден надзор над работите на општинските ор-
гани надлежни за рабатите на инспекцијата на јав-
ните патишта и им укажува стручна помош, врши 
работи на инспекцијата на јавните патишта што му 
се ставени во надлежност со закон или пропис до-
несен врз основа на закон. 

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
врши непосреден надзор над изведувањето на рабо-
тите, според одобрената инвестициона програма и 
проект, при реконструкцијата или изградбата на 
јавни патишта од I, II и III ред, над примената на 
техничките нормативи и стандарди во поглед на 
извршените работи и материјалите употребени за 
реконструкција или изградба на јавни патишта од 
I, II и III ред, над извршувањето на обврските над 
претпријатието за патишта предвидени со договор 
склучен со Републиката, како и над наменското 
користење на средствата за реконструкција или из-
градба на Јавни патишта од I, II и III ред. 

Член 38г 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 

може на органите на управата, надлежни за рабо-
тите на инспекцијата на јавните патишта при оп-
штинските собранија, да им издава стручни упат-
ства за примена на републичките прописи во врше-
њето на инспекциските работи. 

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
може да бара од органите на управата, надлежни 
за работите на инспекцијата на општинските со-
бранија, извештај за нивната работа, податоци по-
требни за решавање на инспекциските работи како 
и извршување на определена инспекциска работа 
од своја надлежност со поднесување на извештај 
за нејзиното извршување . 

Органот, од кој е барано извршувањето, е дол-
жен да постапи по барањето и притоа да се при-
држува кон дадените упатства. 

Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски 
непосредно ги врши работите од надлежноста на 
органите на управата надлежни за работите на ин-
спекцијата на јавните патишта на општинските со-
бранија кога: 

1) општинското собрание не определило орган 
на управата КОЈ ќе ги врши работите на инспекци-
јата на јавните патишта; 

2) органот на инспекцијата не ги врши инспек-
циските работи за кои е надлежен или во вршењето 
на тие работи постојат битни недостатоци; 
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3) во итни случаи поради одлагање може да 
настане опасност по животот и безбедноста на лу-
ѓето. 

Во случаите од точка 2 и 3 Републичкиот секре-
таријат за сообраќај и врски ќе го извести органот 
на управата, надлежен за работите на инспекцијата 
на јавните патишта на општинското собрание, за 
преземањето на работите и мерките за непосредна 
инспекција и, ако причините на итноста тоа го доз-
волуваат, ќе го повика да присуствува на инспекци-
јата. 

Член 38д 
Републичкиот секретар за сообраќај и врски ќе 

пропише која стручна спрема мораат да имаат и кои 
други услови мораат да исполнуваат работниците во 
Републичкиот секретаријат за сообраќај и врски и 
работниците во органите на инспекцијата за пати-
шта на општинските собранија што се овластени да 
вршат работи на инспекцијата на јавните патишта". 

Член 20 
Во член 39 уводната реченица се менува и гласи: 
„Со парична казна од 30.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за прекршок работна организација или 
друго правно лице кое". 

Во став 2 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари" 
се заменуваат со зборовите „од 10.000 до 50.000 ди-
нари". 

Член 21 
Во член 40 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари" 

се заменуваат со зборовите од „5.000 до 50.000 ди-
нари". 

Член 22 
Во член 41 став 1 зборовите: „од 20.000 до 300.000 

динари" се заменуваат со зборовите „од 50.000 до 
500.000 динари", а по' зборовите „за прекршок", се 
додаваат зборовите „работна организација или 
друго". 

Во став 3 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари" 
се заменуваат со зборовите „5.000 до 50.000 динари". 

Член 23 
Во член 42 зборовите „од 1.000 до 20.000 динари" 

се заменуваат со зборовите: „од 5.000 до 50.000 ди-
нари". 

Член 24 
Во член 43 зборовите „политичко-територијал-

ната единица" се заменуваат со зборовите „Опште-
ствено-политичка заедница". 

Член 25 
Во член 44 зборовите „стопански организации, 

установи" се заменуваат со зборовите „работни ор-
ганизации". 

Член 26 
Законодавно-правната комисија на Собранието 

на СРМ ќе утврди пречистен текст на Законот за 
патишта. 

Член 27 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од него-

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

133. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПОДЕЛБА НА СРЕД-

СТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНИ ПАТИШТА 
Се прогласува Законот за изменување на Зако-

нот за расподелба на средствата наменети за јавни 
патишта, што го донесе Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија, на седницата на Репуб-
личкиот собор одржана на 23 март 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. 99 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно чл. 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Маке-
донија, Законот за расподелба на средствата наме-
нети за јавни патишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 11/62), се усогласува со Уставот и во него се вр-
шат изменувања кои гласат: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАСПО-
ДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА НАМЕНЕТИ ЗА ЈАВНИ 

ПАТИШТА 

Член 1 
Во Законот за расподелба на средствата намене-

ти за јавни патишта („Службен весник на НРМ" бр. 
11/62) во чл. 1 став 1 алинеја прва се менува и гласи: 
„на Социјалистичка Република Македонија 70%". 

Алинеја втора се брише. 
Во истиот член став 2, алинеја прва се менува и 

гласи: „на Социјалистичка Република Македони-
ја 40%?". 

Алинеја втора се брише. 
Член 2 

Во член 5 зборовите „народните одбори па оп-
штините" се заменуваат со зборовите „општинските 
собранија". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

134. 
Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, издавам 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА МЕРИЛА-
ТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ ЗА ПА-

ТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО МАСЛО 

Се прогласува Законот за мерилата за расподел-
ба на приходите за патишта од бензин и плинско 
масло, што го донесе Собранието на Социјалистичка 
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Република Македонија на седницата на Републич-
киот собор одржана на 12 април 1965 година и на 
седницата на Стопанскиот собор одржана на 12 април 
1965 година. 

У. бр. 119 
13 април 1965 година 

Скопје 
Претседател 

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

Согласно член 32 од Уставниот закон за спрове-
дување Уставот на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, Уредбата за мерилата за расподелба на 
приходите за патишта („Службен весник на НРМ" 
бр. 8/62) се усогласува со Уставот на Социјалистичка 
Република Македонија и се донесува Закон кој 
гласи: 

З А К О Н 
ЗА МЕРИЛАТА ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПРИХОДИ-

ТЕ ЗА ПАТИШТА ОД БЕНЗИН И ПЛИНСКО 
МАСЛО 

Член 1 
Приходите остварени во определен износ од ма-

лопродажната цена на бензин и плинско масло се 
расподелуваат по категории патишта и тоа: 

1. за патишта од I, II и ЈП ред 80%; и 
2. за патишта од IV ред 20%? 

Член 2 
Претпријатијата што вршат искористување, одр-

жување, реконструкција и изградба на патиштата 
од повеќе категории се должни средствата од прет-
ходниот член да ги користат првенствено за патиш-
тата од повисок ред според следните мерила: 

1. поголемо сообраќајно оптоварување; 
2. послаба состојба на патот; 
3. поголемо економско значење на патот; и 
4. зголемена опасност по безбедноста на сообра-

ќајот. 
Член 3 

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 
на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

КОНКУРСИ 
Врз основа на чл. 244 и 245 од ЗЈС и Правилникот 

за спроведување на конкурсите за пополнување на 
местата на наставниот и воспитниот персонал во 
училишата и другите воспитни установи („Службен 
весник на НРМ" бр. 16/58.), Конкурсната комисија 
при Советот за просвета на Собранието на општина-
та Охрид, а на предлог одлуките на Советите на учи-
лиштата 

распишува 
РЕДОВЕН КОНКУРС 

за пополнување на слободните наставнички места во 
училиштата и другите просветно-воспитни установи 
од подрачјето на општините Охрид, за учебната 

1965/66 година и тоа; 

I. Гимназија „Климент Охридски" — Охрид 
1. Професор по социјалогија со основи на по-

литичка економија — — — — — — 1 
2. Професори по англиски јазик — — — 2 
3. Професори по физичко и здравствено вос-

питување — — — — — — — — — 2 
4. Професор, наставник до стручен учител 

по ОТО - - - - - - - - - 2 
Услови: Под т. 1 и 2 да има завршено факултет 
— соодветна група 
Под т. 3 со завршен ДИФ 
Под т. 4 со ВПШ — ОТО или средно стручно 
училиште. 

II. Економско училиште „Мите Богоески" — 
Охрид 

1. По предметот англиски и германски јазик 
— професор до' наставник — — — — 1 
Услови: Завршен филозофски факултет — 
соодветна група, ВПШ — соодветна група 

III. Училиште за ученици во стопанството „Ми-
хајло Ташко Јаковлески" — Охрид 

1. Наставник по предметот техничко цртање 
со дополнение на друг стручен предмет — 1 

2. Наставник по предметот технологија на 
обработка — — — — — — — — — 1 
3. Наставник по предметот технологија на 

материјалите со дополнение на друг 
предмет — — — — — — — 1 
Услови: Под т. 1 завршено средно техничко 
училиште машински или електросмер. 
Под т. 2 и 3 да има завршено виша стручна 
педагошка школа или виша техничка школо 
—машински или електро смер. 

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 
IV. Основно училиште „Климент Охридски — 

Охрид 
1. За предметот запознавање на природата и 

биологија — професор до' наставник со за-
вршен соодветен факултет или педагошка 
академија — — — — — — — — 1 

2. За предметот биологија и хемија, професор 
до наставник со завршен соодветен факу-
тет или педагошка академија — — — 1 

3. За предметот математика, професор до на-
ставник со завршен соодветен факултет 
или педагошка академија — — — — 1 

4. За преметот физика, професор до настав-
ник со завршен соодветен факултет или 
педагошка академија — — — — — 1 

V. Основно училиште „Григор Прличев" — Охрид 
1. Наставник до професор со завршена педа-

гошка академија или филозовски факул-
тет група македонски-српско-хрватски ја-
зик со над 6 год. служба во струката и по-
ложен стручен испит — — — — — 1 

2. Наставник до професор со завршена пе-
дагошка академија или филозофски фа-

култет група македонски јазик или југо-
словенска книжевност со над 6 год. служ-
ба во струката и положен стручен испит 1 

3. Наставник до професор по англиски јазик 
со завршена педагошка академија или фи-

лозофски факултет — романска група со 
дополна на македонски јазик — — — 1 
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4. Наставник до професор по руски јазик со 
завршена педагошка академија или фи-

лозофски факултет - славјанска група — 1 
5. Наставник до професор по географија со 

завршена педагошка академија или при-
родо-математички факултет — група гео-
графија, историја или само географија со 
над 6 години служба и положен стручен 
испит — — — — — — — — — 1 

6. Наставник до професор по историја-гео-
графија со дополна на општество со' завр-

шена ПА или филозофски факултет соод-
ветна група — — — — — — — — 1 

7. Наставник по ОТО со завршена ПА група 
ОТО-физика завршена виша техничка 
или средно техничка — машински смер 1 

8. Учител со завршена учителска школа, над 
три години служба во струката и положен 
стручен испит за подрачното училиште во 
с. Велестово — — — — — — — — 1 

VI. Основно училиште „Братство Единство" — 
Охрид 

I. Паралелки со македонски наставен јазик 
1. За предметите — математика и физика — 

наставник до професор од соодветна струка 1 
2. За предметите — историја и географија — 

наставник до професор од соодветна струка 1 
И. Паралелки со турски наставен Јазик 

1. За предметот македонски Јазик — ќе пре-
дава во Ш - т е и ГУ-те одделенија, со турски 

и шиптарски наставен јазик (по можност да 
ги познава турскиот и шиптарскиот Јазик) 
наставник со завршено ВПШ — — — — 1 
2. Македонски јазик — предава од V—VIII 

— паралелки со турски наставен Јазик. 
Наставник сс ВИШ, да гарантира дека нај -

малку 3 учебни години ќе остане во ова 
училиште — — — — — — — — 1 

VII. Основно училиште „Коле Неделковски" — 
с. Велгошти 

1. Наставник по мајчин јазик со дополна на 
друг предмет — — — — — — — — 1 

Услови. Завршено ВПА со или без пракса. 
2. Наставник по математика — физика — — 1 

Услови: Завршена ВИШ — соодветна група 
предмети со или без пракса. 

3. Наставник по биологија-хемија — — — 1 
Услови: Завршена ВПА — соодветна група 
предмети со или без пракса. 

4. Наставник по историја—географија — — 1 
Услови: Завршена ВПА — соодветна група 
предмети со или без пракса 

5. Наставник по руски Јазик — — — — — 1 
Услови: Завршена ВПА — соодветна група 
предмети со или без пракса. 

VIII. Основно училиште „Наум Охридски — 
с. Пештани 

1. Наставник по математика—физика — — 1 
2. Наставник по биологија—хеми Ја — — — 1 
5;. Наставник по историја—географија — — 1 

4. Наставник по француски јазик со допол-
нување по други предмети — — — — 1 

5. Учител за одделенска настава I—IV с. 
Лубаништа — — — — — — — — — 1 

Услови: Кандидатите за местата под 1—4 да 
имаат завршена ВПШ — соодветна група, со 

или без стручен испит, а за работното место под 
5 завршена учителска школа. 

IX. Основно музичко училиште — Охрид 
1. Наставник по дувачки инструменти — — 1 

2. наставници по виолина — — — — — — 2 
Услови: Под точка 1 во предвид доаѓаат кан-
дидати со завршен отсек кларинет, а со завр-
шена академија, виша педагошка или средна 
музичка школа. 
Под точка 2 во предвид доаѓаат кандидати кои 
завршиле отсек виолина, а со завршена ака-
демија, виша педагошка или средна музичка 
школа. 

X. Основно училиште „Светозар Вукмановиќ — 
Темпо" с. Белчишта 

1. Наставник за предметот македонски јазик 
при централното училиште во с. Белчишта 1 

2. Учител за изведување на одделенска на-
става при подрачната паралелка во с. 
Злести — — — — — — — — — — 1 

3. Учител за изведување на одделенска на-
става при подрачната паралелка во с. 
Средорече — — — — — — — — I 
Услови: Под точка 1 кандидатот да има завр-
шено педагошка академија — група македон-
ски јазик. 
Под точка 2 и 3 да имаат завршено учителска 
школа со дипломски испит. 

XI. Основно училиште „Горѓи Блажески" — 
с. Слатино 

1. Директор на училиштето'— — — — — 1 
Наставник до учител со положен стручен 
испит и пет години пракса. 

2. Наставник по македонски јазик — — — 1 
3. Наставник по српско-хрватски јазик — I 
4. Наставник по математика — — — — 1 
5. Наставник по физика и хемија — — — I 

Услови: Под т. 2, 3, 4, 5 завршена ВПШ — со-
одветна група. 

6. Наставник до стручен учител за физичко 
воспитување — — — — — — — — 1 

7. Наставник до стручен учител за музичко 
воспитување — — — — — — — — 1 

XII. Основно училиште „Богоја Милески — с. 
Велмеј 

1. Наставник по биологија и хемија — — — 1 
2. Наставник по историја и географија — 1 
3. Наставник по математика и физика — — 1 
4 Стручен учител за ликовно воспитување и 

општо-техничко образование — — — — 1 
5 Директор на училиштето — — — — — 1 

Услови Под точка 1, 2, 3 да има завршено 
ВПИЈ; 
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Под точка 4 да има завршено стручно учили-
ште; 
Под точка 5 да има завршено ВПА со над 5 
години пракса. 

XIII. Основно училиште „Елисие Попески — 
Маркo" — с. Врбјани 

1. Наставник по математика — — — — 1 
2. Наставник по физика и др. предмети — 1 
3. Наставник пс физичко воспитување и др. 

предмети — — — — — — — — — 1 
4. Учител за подрачната паралелка во с. 

Турје - - - - - - 1 
5. Учител за подрачната паралелка во с. 

Лактиње — — — — — — — — — 1 
Услови: Наставниците за предметна настава 
да имаат завршено педагошка академија за 
предметна настава. Под 1, 2 соодветна група 
на предмети на ПА, додека под 3 да има за-
вршено ВПШ или фискултурна школа. 
Учителите за одделенска настава под бр. 4 и 
5 да имаат завршено учителска школа. 

XIV. Основно училиште „Гоце Делчев" — с. Косел 
1. Наставник за предметот биологија—хеми-

мија со завшена педагошка академија — 
соодветна група — — — — — — — 1 

2. За подрачната паралелка во село Скре-
батно — учител за одделенска настава со 
завршена учителска школа — — — — 1 

XV. Основно училиште „Кочо Рацин" — село 
Вапила 

1. Директор на училиштето — — — — — 1 
2. Наставник за предметите: хемија, биоло-

гија, запознавање на природата со дополна 
на часови од други предмети — — — — 1 

3. Наставник за предметот француски јазик 
и музичко воспитување, со дополна часо-
ви и од други предмети — — — — — 1 

4 Учители за работа во подрачната пара-
лелка село Сирула — — — — — 2 
Услови: Под точка 1 — наставник со заврше-
на педагошка академија. Под точка 2 и 3 на-
ставник со завршена педагошка академија — 
соодветна група. Под точка 4 учители со завр-
шена учителска школа. 

XVI. Основно училиште „Димитар Влахов" — 
с. Д. Лакочереј 

1. Наставник со завршена педагошка акаде-
мија за природна група на предмети — 1 

2. Наставник или стручен учител за музика 
и физичко воспитување — — — — — I 

XVII. Основно училиште „Петар Чаулев" — 
с. Куратица 

1. Учител за работа со I одделение — — — 1 
2. Учител за работа со комбинирана пара-

лелка - Ш—IV - - - - - - - 1 
3. Учител за работа со II одделение — — 1 
4 Наставник за предметите математика и 

физика — — — — — — — — — 1 
5 Наставник за предметите географија, исто-

рија, запознавање на општеството — — 1 

6. Учител по предметите физичко воспиту-
вање, општотехничко образование и срп-
ско-хрватски јазик — — — — — — 1 

Услови: Под т. 1, 2, 3 — учители со завршена 
учителска школа. 

Под т. 4, 5 — ВПШ соодветна група. 
Под т. 6 — стручен учител. 

XVIII. Основно училиште „Мирче Ацев", с. Завој 
1. Учители за одделенска настава со завр-

шена учителска школа — — — — — % 

XIX. Основно училиште „Павле Павлески" 
— с. Плаќе 

1. Учител со завршена учителска школа — 1 

XX. Основно училиште „Кочо Рацин" — с. Тре-
беништа 

1. Наставник со завршена ВПШ — педагош-
ка академија по предметите хемија, за-
познавање на природата во V одд. и до-
маќинство — — — — — — — — 1 

2. Наставник со завршена ВПШ — педа-
гошка академија за предметот француски 
Јазик со дополнение на друг предмет — 1 

3. Стручен наставник со завршена ВПШ, 
стручен учител со завршена СФШ за пред-
метите физичко и здравствено воспиту-
вање со дополнение на предметот биоло-
гија во VIII одделнине — — — — — 1 

4. Наставник со завршена ВПШ — педа-
гошка академија за музичко воспитување 
со дополнение на предметот математика 

во V одделение — — — — — — — 1 
5. Наставник со завршена ВПШ — педагош-

ка академија за основи на општотехничко 
образование со дополнение на друг предмет 1 

6. Наставник со завршена ВПШ — педагош-
ка академија за историја со дополнение на 
македонски Јазик во V одделение — — 1 

XXI. Ученички интернат „,Климент Охридски" 
— Охрид 

1 Воспитан при ученичкиот дом „Климент 
Охридски" — — — — — — — — 1 

Услови: Да има завршено филозофски факул-
тет, природно математички смер со прва специјал-
ност математика. 

Лицето што ќе се јави на овој конкурс, а е од 
друго место, патните, селидбените и др. трошоци ќе 
ги сноси сам 

XXII. Основно училиште „Страшо Пинџур" 
— с. Свиништа 

1. Директор на училиштето — — — — 1 
2. Наставник по македонски јазик — — — 1 
3. Наставник по француски јазик — — — 1 
5. Наставник по ОТО и музичко воспитување 1 
Услови: Под точка 1 — кандидатот да има завр-

шено педагошка академија или учителска школа со 
повеќегодишна пракса во струката. 

Под точка 2, 3 и 4 — кандидатите да имаат за-
вршено педагошка академија, за наставникот по 
физичко воспитување да има завршено СФШ. 

Под точка 5 — завршено средно музичко или 
стручно училиште за ОТО. 
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ОПШТА НАПОМЕНА 
Пријавените кандидати по конкурсот ќе треба 

КОН молбата да ги достават и податоците со други 
докази согласно чл. 17 од Правилникот за спрове-
дување на конкурсите за пополнување на местата 
на наставниот и воспитниот персонал во училишта-
та и другите воспитни установи („Службен весник 
на НРМ" бр. 16/58). 

Кандидатите, пријавите — молбите со потребни-
те документи се должни да ги достават непосредно 
до советот на училиштето. 

Патните и селидбени трошоци на примените 
кандидати нема да им се исплатуваат. 

Краен рок за пријавување на конкурсот е 31 мај 
1965 година. Пријавите поднесени по оваа дата нема 
да се земаат во предвид. (555) 

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УПРАВАТА 
ЗА ПАЗАРИШТА - БИТОЛА 

р а с п и ш у в а 

К О Н К У Р С 

за пополнување на работното место управител 
Кандидатите треба да имаат: висока спрема со 

три години стаж на раководни работни места, или 
више образование со 5 и средно со 10 години стаж 

Плата по Законот за јавните службеници. 
Документите по чл. 31 од Законот за јавните 

службеници да се доставуваат до Конкурсната ко-
мисија до 31-У-1965 година. 

Настап на работа на 1-У1-1965 година. (564) 

СОДРЖИНА 
Страни 

120 Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополнувања на Законот за гим-
назијата — — — — — — — — — 321 
Закон за измени и дополнувања на За-
конот за гимназијата — — — — — 321 

121. Указ за прогласување на Законот за ус-
тановите за претшколско воспитување — 330 
Закон за установите за претшколско вос-
питување — — — — — — — — 331 

122 Указ за прогласување на Законот за ви-
сокото школство во Социјалистичка Ре-
публика Македонија — — — — — ЗЗо 
Закон за високото школство во Соција-
листичка Република Македонија — — 337 

123. Указ за прогласување на Законот за со-
цијални установи — — — — — — 352 
Закон за социјални установи — — — 352 

124. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
Републичкиот фонд за истражувачки ра^ 
боти во рударството — — — — — 356 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за Републичкиот фонд за истра-
жувачки работи во рударството — — - Зоб 

125. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 

здравствено осигурување на земјоделците 357 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за здравствено осигурување на 
земјоделците — — — — — — — 357 

126. Указ за прогласување на Законот за на-
доместокот на трошоците и штетите на 
противпожарните единици што учеству-
ваат во гаснење на пожари или спасува-
ње на подрачје на други општини - - 358 
Закон за надоместокот на трошоците и 
штетите на противпожарните единици 
што учествуваат во гаснење на пожари 
или спасување на подрачје на други оп-
штини — — — — — — — — — 358 

127. Указ за прогласување на Законот за усо-
гласување на прописите за одделни ус-
танови основани ед републичките органи 358 
Закон за усогласување на прописите за 
одделни установи основани од републич-
ките органи — — — — — — — — 358 

128. Указ за прогласување на Законот за пре-
станок на важењето на Законот за до-
броволните противпожарни друштва и 
одделни прописи од областа на против-
пожарната заштита — — — — — " — 359 
Закон за престанок на важењето на За-
конот за доброволните противпожарни 
друштва и одделни прописи од областа 
на противпожарната заштита — — — 359 

129 Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за уредување и 
користење на градското земјиште — —- 359 
Закон за изменување на Законот за уре-
дување и користење на градското зем-
јиште — — — — — — — — — 359 

130. Указ за прогласување на Законот за до-
полнување на Законот за аграрна ре-
форма и колонизација на територијата 
на Народна Република Македонија — 363 
Закон за дополнување на Законот за аг-
рарна реформа и колониз,ација на тери-
торијата на Народна Република Маке-
донија — — — — — — — — — 360 

131. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
управување и располагање со средства-
та на заедничките резерви на стопански-
те организации — — — — — — — 360 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за управување и располагање 
со средствата на заедничките резерви на 
стопанските организации — — — — 361 

132. Указ за прогласување на Законот за из-
менување и дополнување на Законот за 
патишта — — — — — — — — — 362 
Закон за изменување и дополнување на 
Законот за патишта — — — — — — 362 

133. Указ за прогласување на Законот за из-
менување на Законот за расподелба на 
средствата наменети за јавни патишта — 364 
Закон за изменување на Законот за рас-
поделба на средствата наменети за јавни 
патишта — — — — — — — — — 364 

134. Указ за прогласување на Законот за ме-
рилата за расподелба на приходите за 
патишта од бензин и плинско масло — 364 
Закон за мерилата за расподелба на при-
ходите за патишта од бензин и плинско 
масло — — — — — — — — — 365 
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