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433. 
Врз основа на членот 42 од Законот за измени 

и дополненија на Општиот закон за универзитетите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60), законодавните 
одбори на Сојузниот собор и на Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скупштина, на 
своите седници од 28 јуни 1960 година, го утврдија 
долу изложениот пречистен текст на Општиот за-
кон за факултетите и универзитетите. 

Пречистениот текст е составен од текстовите на 
Општиот закон за универзитетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 27/54), на Законот за измени и допол-
ненија на Општиот закон за универзитетите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 58/55), на Законот за из-
мени на Општиот закон за универзитетите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/58) и на Законот за из-
мени и дополненија на Општиот закон за универ-
зитетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/60), во 
кои е означено времето на влегувањето во сила на 
тие закони. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 23 

28 јуни 1060 година 
Белград 

За Претседателот 
на Законодавниот одбор Претседател 

на Соборот на на Законодавниот одбор 
производителите, на Сојузниот собор, 

Родољуб Станиќ, е. р. ДР Макс Шнудерл, е. р. 

ОПШТ ЗАКОН 
ЗА ФАКУЛТЕТИТЕ И УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Универзитетот е заедница на факултети како 

научни и највисоки наставни установи за опреде-
лени струки односно групи на струки. 

Универзитетот се грижи за унапредувањето и 
усогласувањето на наставата и научната работа и 
ги врши работите од заеднички интерес за факул-
тетите. 

Член 2 
Универзитетите и факултетите се самостојни 

установи засновани врз начелата на општественото 
управување. 

Прашањата за изведување на наставата и на^ 
учната работа се во исклучив делокруг на наставно-
научните колективи. 

Член 3 
Универзитетите и факултетите: 
подготвуваат висококвалификувани стручњаци 

со воведување на студентите во теориски и прак-
тични знаења; 

ги воведуваат студентите во методите на науч-
ната работа; 

ги воспитуваат студентите како свесни граѓани 
на социјалистичката заедница; 

се грижат за издигање™ на научниот и настав-
ниот подмладок и за натамошното усовршување на 
стручњаците; 

ја организираат научната работа; 
со својата работа и соработка со стопански, кул-

турни и други општествени установи и организации 
во земјата, и со меѓународна научна и стручна со-
работка ја унапредуваат науката и наставата и го 
помагаат стопанскиот, културниот и општествениот 
развиток на земјата. 

Член 4 
Загарантирана е слободата на наставната и на-

учната работа на универзитетот. 
Член 5 

Секој граѓанин има право под еднакви услови 
да се запише на факултет и на неѓо да се здобива 
со академски и научни степени. 

Член 6 
Универзитетите и факултетите имаат свои ста-

тути. 
Статутот на универзитетот содржи одредби за 

организацијата, работата, установите и администра-
цијата на универзитетот. 

Статутите на факултетите содржат одредби за 
организацијата, работата, наставниот план и прави-
лата на студиите, како и за установите и админи-
страцијата на факултетите. 

Статутите на универзитетите и факултетите ги 
потврдува републичкиот извршен совет. 

Член 7 
Универзитетските и факултетските органи ги 

донесуваат своите одлуки со јавно гласање доколку 
со овој закон не е определено поинаку. 

Член 8 
Факултетите се самостојни установи. 
Три или повеќе факултети можат да се здружат 

во универзитет. 
Универзитетите и факултетите се основуваат и 

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

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

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

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

Универзитетите и факултетите се правни лица. 
Член 9 

Универзитетите и факултетите ги вршат своите 
права и должности во согласност со Уставот, зако-
ните и своите статути. 

Републичкиот извршен совет врши надзор над 
законитоста на работата на универзитетите и фа-
култетите и други права утврдени со закон. 

Член 10 
Основувачот ги обезбедува материјалните сред-

ства за работата и развитокот на универзитетите и 
факултетите. 

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

Финансискиот план на универзитетот како це-
лина се состои од финансиски план на секретари-
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јатот на универзитетот и на универзитетските уста-
нови и од финансиски планови на факултетите и 
факултетските установи. 

Член 11 
При утврдувањето на наставните планови и про-

грами, воведувањето на курсеви, организирањето на 
вонредно студирање и стручна пракса, факултетите 
и универзитетите обезбедуваат соработка со орга-
ните, установите и организациите заинтересирани 
за образованието на висококвалификуваните кадри. 

Статутите на .факултетите односно на универ-
зитетите ќе ги предвидат општите форми на оваа 
соработка и на заемна помош. 

Член 12 
Заради претресување на прашањата од заед-

н и ч к и интерес, универзитетите, факултетите, висо-
ките и вишите школи и уметничките академии мо-
жат да формираат заедници како самостојни оп-
штествени тела. 

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

II. НАСТАВА И НАУЧНА РАБОТА 
Член 13 

Редовната настава на факултетите може да оп-
фати три самостојни и заемно поврзани наставни 
степени. 

"Наставата од прв степен подготвува стручњаци 
со виша спрема за разни области од стопанството и 
од други општествени дејности, давајќи им потпол-
но систематско образование. 

Наставата од втор степен подготвува стручњаци 
со висока спрема. 

Наставата од трет степен подготвува највисоки 
стручни кадри, воведувајќи ги во продлабочени тео-
риски знаења или во специјални стручни и научни 
подрачја, како и во самостојна научна работа. 

За лица што го завршиле првиот или вториот 
степен на наставата, како и за други граѓани што 
ги исполнуваат соодветните услови, факултетите ќе 
ооновуваат постојани или повремени курсеви за 
усовршување на стручноста и за запознавање со 
новите методи на работата, со проблемите на стру-
ката и ел. 

Член 14 
Наставата од прв и втор степен трае вкупно че1и&и години. По исклучок, оваа настава може да 

трае пет или три години. 
Наставата од прв степен трае, по правило, две 

години. 
Наставата од трет степен трае најмалку една 

година. 
Наставата од втор степен може да претставува 

продолжување на наставата од прв степен, или 
може да се организира од самиот почеток на фа-
култетските студии како единствена целина што Ја 
опфаќа наставата од прв и втор степен. 

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

Секој факултет мора да има настава од втор 
степен. 

Степените на наставата на одделен факултет се 
определуваат со статутот во согласност со законот. 

Член 15 
Опремата што ја дава наставата од прв степен 

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

Член 16 
Наставата од трет степен опфаќа предавања, се-

минари и практична и самостојна работа на кан-
дидатите. 

Кандидатите што ќе покажат успех во текот на 
студиите, ќе ги положат пропишаните испити и ќе 
изработат самостојна работа, што ќе ја оцени по-
волно комисијата во која учествуваат најмалку два 

професора, се здобиваат со диплома со која им се 
признава правото на академски степен на магистер 
односно специјалист. 

Настава од трет степен можат да воведуваат, 
самостојно или во соработка, факултетите, опреде-
лени високи школи или определени самостојни на-
учни установи овластени со закон или со уредба на 
Сојузниот извршен совет за нивното основување. 

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

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

Член 17 
Наставата и испитите на факултетите се јавни. 

Член 18 
Факултетите можат да имаат во свој состав от-

сечи, со шеф на отсек на чело, што го избира фа-
култетската управа. 

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

шефот на отсекот. 
Управата на отсекот ја сочинуваат сите 'настав-

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

кругот на управата и на шефот на отсекот. 
Универзитетите и факултетите имаат институти, 

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

Установите на факултетите и универзитетите се 
основуваат со статут или со статутарна одлука 

За основувањето и положбата на самостојните 
научни установи важат општите прописи за о к о -
вувањето на тие установи. 

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

Член 19 
Наставата на факултетите се изведува според 

наставните планови и програми. 
Задолжителните наставни предмети се утврду-

ваат со статутот на факултетот. 
За секој наставен предмет се утврдува наставна 

програма. 
Незадолжителни наставни предмети се воведу-

ваат по потреба. 
Наставните планови и програми се објавуваат. 

Член 20 
Студентот во текот на школувањето, ако го 

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

Универзитетите и факултетите, во согласност со 
републичкиот извршен совет, ќе го пропишат на-
чинот на вршењето на воншколската стручна прак-
са на студентите и, во согласност со тие прописи, 
ќе склучуваат договори со заинтересираните органи, 
установи и организации. 

Член 21 
Републичките зак-dtm и статутите на факулте-

тите можат да предвидат услови што би им овозмо-
жиле на Изразито вредни и способни студенти да 
ги завршат студиите и пред редовните срокови. 

Член 22 
Студентот што ќе го заврши соодветниот степен 

на редовната настава добива диплома во која се 
внесува и постигнатиот степен на стручноста. 

Член 23 
Степенот доктор на науките можат да го даваат 

факултетите, со закон определените високи школи 
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и со закон определените самостојни научни уста-
нови, во кои се изведува настава од трет степен. 

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

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

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

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

НТ СТУДЕНТИ 
Член 24 

Граѓанин што ќе се запише на еден од степе-
ните на факултетската настава се здобива со ста-
тусот на студент. 

Југословенските државјани и странски држав-
јани што имаат соодветна школска спрема имаат 
право под исти услови да се запишат на факултет. 

На факултет се запишуваат и граѓани без со-
одветна школска спрема, повозрасни од 18 години, 
ако имаат соодветна работна пракса и искуство, а 
ќе покажат по пат на испит или на друг годен на-
чин дека владеат со основните знаења и дека имаат 
способност да можат успешно да ја следат наста-
вата на факултетот. 

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

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

За нострификација и еквиваленциј^а на школ-
окмте документи здобиени во странство, важат ме-
ѓународните спогодби односно сојузните прописи, а 
ако нема такви, одлуките на факултетите или уни-
верзитетите. 

Член 25 
Студентите што ќе завршат факултетска наста-

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

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

Член 26 
На сите факултети се запишуваат и вонредни 

студенти. 
По исклучок, со пропис на републичкиот извр-

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

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

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

Член 27 
Редовните студенти можат да се запишат во 

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

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

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

Член 28 
Со факултетските статути, во согласност со за-

конот, ќе се предвидат условите и посебните испит-
ни режими за добивање диплома за завршениот прв 
и втор степен на наставата, без оглед на одредбите 
за редовното и вонредното студирање. Вакви оле-
снеше а можат да се предвидуваат само за лица што 
со својата претходна работа и способности ги испол-
нуваат условите да го користат посебниот испитен 
режим. 

Член 29 
Студентите имаат право и должност да-ги по-

сетуваат предавањата, семинарите, вежбите, да уче-
ствуваат во другите форми на наставна работа и 
да полагаат испити. 

Поблиски одредби за правата и должностите на 
студентите пропишуваат статутите на универзите-
тите и факултетите. 

Студентите се должни да се придржуваат кон 
универзитетските и факултетските прописи и пра-
вила и да го чуваат угледот на студент и на фа-
култетот. За повреда на овие должности студен-
тите одговараат пред дисциплинските судови за 
студентите. 

Член 30 
Студентите можат да основуваат стручни, кул-

турни и други здруженија на факултетот и уни-
верзитетот. 

Правилата на овие здруженија морат да бидат 
во согласност со законот за факултетите и уни-
верзитетите. 

Материјалното помагање на студентите за сту-
дирање (стипендии) се уредува со посебни прописи. 

Студентите уживаат право на здравствена и со-
цијална заштита и други права и повластици со-
гласно со прописите што ги донесува С О Ј У З Н И О Т из-
вршен совет. 

Член 31 
Студентите имаат право да учествуваат во рабо-

тата на органите на управувањето на универзитетот 
и факултетот согласно со одредбите од овој закон. 

Студентите учествуваат и во управувањето со 
установите што се занимаваат со здравствени, со-
цијални и материјални прашања на студентите. 

Член 32 
Статусот на студент престанува со дипломирање, 

со испишување од факултетот, со осуда на казна-
та строг затвор или казната затвор подолга од шест 
месеци, додека трае таа казна, како и во други 
случаи што ќе ги пропише законот. 

Со одлука на факултетскиот совет статусот на 
студент може да престане во случај на осуда на 
казната ограничување на граѓанските права додека 
трае таа казна. 

За најтешки повреди на дисциплината може со 
закон да се предвиди казната исклучување на сту-
дентот од универзитетот* 
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IV. НАСТАВНИЦИ И ФАКУЛТЕТСКИ И УНИВЕР-
ЗИТЕТСКИ СОРАБОТНИЦИ 

Член 33 
Наставници на факултет се редовни професори, 

вонредни професори, виши предавачи, доценти и 
предавачи. 

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

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

За редовен и вонреден професор може да биде 
избиран кандидат што има докторат на науките, а 
за доцент — кандидат што има степен на магистер 
односно на специјалист. 

За редовен и вонреден професор односно до-
цент може да биде избиран и кандидат што завр-
т и л факултетска настава од втор степен или соод-
ветна висока школа, а нема докторат на науките од-
носно степен на магистер или специјалист, ако биде 
хабилитиран врз основа на своите научни или струч-
ни трудови, или врз основа на други остварувања 
од значење за науката или праксата и истакнување 
во успешното водење на работите на својата стру-
ка. Хаби литаци јата ја врши комисијата што го под-
несува предлогот за избор на наставници. 

Член 34 
За редовен професор може да биде избран кан-

дидат кој покрај условите од претходниот член, по-
кажува и особена способност за водење на наста-
вата и има такви научни или високостручни обја-
вени трудови или други признаени постигања, врз 
основа на кои влијае врз развивањето на научната 
мисла и усовршувањето на праксата. 

За вонреден професор може да биде избран 
кандидат кој, покрај условите од претходниот член, 
покажал особена способност за наставниче работа 
и има побројни и позначајни научни или стручни 
трудови, а за доцент — кандидат што владее со 
проблемите на својата научна дисциплина и пока-
жува способност за самостојна наставничка работа. 

За виши предавач може да биде избран кандидат 
што завршил факултетска настава од втор степен 
или соодветна висока школа, има побројни стручни 
трудови, повеќегодишно искуство во наставата или 
во успешното водење на работите на својата струка 
и покажува изразити способности и самостојност во 
изведувањето на наставата. 

За предавач може да биде избран кандидат што 
завршил факултетска настава од втор степен, или 
соодветна висока школа, а владее со проблемите на 
својата дисциплина и има посебно здобиено иску-
ство во праксата и способност за изведување на на-
ставата и за работа со студенти. 

Со статутите на одделни факултети можат да 
се предвидат и други услови за избор на факултет-
ски наставници. 

Член 35 
Изборот на наставници се врши на факултетот 

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

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

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

Член 36 
На факултетот се избираат асистенти и лекто-

ри, како факултетски соработници. 
Асистентите според упатствата на наставниците 

работат на изведувањето на наставата и им пома-
гаат на наставниците во работата. 

На факултетските и универзитетските установи 
и катедри можат да се избираат соработници на 
универзитетски и факултетски установи, и тоа 
стручни соработници и виши стручни соработници, 
а во определени универзитетски и факултетски 
установи — научни соработници, виши научни со-
работници и научни советници Во кои универзитет-
ски односно факултетски установи можат да посто-
јат1 научни соработници, виши научни соработници 
и научни советници, определува универзитетскиот 
односно факултетскиот совет во согласност со ста-
тутот. 

Стручни соработници можат да се избираат и во 
факултетските центри во кои се одржуваат настава 
и вежби. 

Изборот на факултетски соработници и сора-
ботници на универзитетски и факултетски установи 
се врши со конкурс и се обновува според звањата 
на време од три до пет години. 

Со статутот на универзитетот и факултетот се 
определуваат условите за избор на факултетски со-
работници и соработници на универзитетски и фа-
култетски установи. 

Член 37 
Во случај на потреба можат да се избираат хо-

норарни наставници, хонорарни факултетски сора-
ботници и хонорарни соработници на универзитет-
ски и факултетски установи на начинот и под усло-
вите што важат за изборот на наставници односно 
соодветни соработници. 

По исклучок, надвор од условите предвидени со 
овој закон, може за редовен професор да биде по-
канет редовен професор од друг факултет или ви-
сока школа односно истакнат научник и стручњак, 
чии научни и стручни трудови уживаат општо при-
знание. 

Член 38 
Сите конкурси за наставници, факултетски со-

работници и соработници на универзитетски и фа-
култетски установи мораат да бидат објавени, а био-
графски^ податоци и податоците за научните и 
стручните работи на кандидатите ќе и се сторат 
пристапни на јавноста пред изборот. 

Член Зв 
Наставниците држат предавања, вршат испи-

тувања и раководат со научната и наставната ра-
бота. 

Член 40 
На наставникот му престанува редовната слу-

жба со наполнетата седумдееетта година на животот. 
Со одлука на факултетскиот совет може да 

му престане на наставник службата и пред напол-
нетата седумдесет^ година на животот, ако постои 
за тоа потреба и ако има услови за старосна пензи-
ја според општите прописи. Со одлука на факултет-
скиот совет може да му престане службата на на-
ставник и пред наполнетата седумдесет^ година на 
животот, ако според општите прописи ги исполнил 
условите за пензија и ако поднесол барање за пен-
зионирање. 

Со одлука на факултетскиот совет, а по пред-
лог од факултетската управа, на наставник може 
да му престане службата и пред истекот на време-
то на кое е избиран, ако се установи дека не е во 
можност да ја врши својата должност или дека е 
морално неподобен за позивот на наставник. 

Против одлуката на факултетскиот совет на-
ставниот има право на жалба до републичкиот 
извршен совет. 

Член 41 
Факултетскиот совет може, по предлог од фа-

култетската управа или по своја иницијатива, 
кога го бараат тоа интересите на унапредувањето 
на научната и наставната работа во одделна струка 
или научна дисциплина, да одлучи вон случајот 
предвиден со одредбата од членот 35 став 3 да се 
распише конкурс за избор на редовен и вонреден 
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професор. Во конкурсот може да учествува и про-
фесор што го заземал местото за кое се распишу-
ва конкурсот. 

Член 42 
На наставник на кој според кој и да е основ ќе 

му престане службата на факултетот, а не ги испол-
нува условите за здобивање со пензија или ги испол-
нува делумно, републичкиот извршен совет може 
да му определи пензија вон постојните општи про-
писи за пензионирањето и за правото на пензија. 

Член 43 
За повреди на должностите и за други дисци-

плински прекршоци наставниците, факултетските 
соработници и соработниците на универзитетски и 
факултетски установи одговараат дисциплински 
пред посебните дисциплински судови за наставни-
ците. 

V. УПРАВУВАЊЕ СО УНИВЕРЗИТЕТОТ И 
ФАКУЛТЕТОТ 

1. Управување со универзитетот 

Член 44 
Со универзитетот управуваат: универзитетскиот 

совет, универзитетската управа и ректорот на уни-
верзитетот. 

Член 45 
Универзитетскиот совет го сочинуваат: 
членовите што ги избира републичкиот извршен 

совет од редот на научните, стручните и други јавни 
работници; 

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

по еден член што го избира факултетската упра-
ва на секој факултет од редот на членовите на у-
правата, по еден член што го избира управата на 
самостоен отсек односно на самостојна школа во 
состав на универзитетот односно факултетот, и по 
еден член што го избира советот на самостојната 
универзитетска научна установа, ако е тоа предви-
дено со статутот на универзитетот; 

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

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

зитетот може да се предвиди во универзитетскиот 
совет да влезат како членови претставници на опре-
делени стопански организации или стручни здру-
женија. 

Универзитетскиот совет се избира на време од 
три години. Телото што избира може одделен член 
чиј избор се врши да го разреши и пред истекот 
на ова време. 

Со статутот на универзитетот ќе се пропише на-
чинот за избор на членовите на универзитетскиот 
совет што ги избираат студентите. 

Член 46 
Универзитетскиот совет. 
го утврдува статутот на универзитетот, дава ми-

слење за статутите на факултетите и му ги подне-
сува на републичкиот извршен совет на потврда; 

го потврдува изборот на научни советници, виши 
научни соработници, научни соработници, виши 
стручни соработници и раководители на универзи-
тетските установи; 

го утврдува финансискиот план на универзи-
тетските органи и установи, дава мислење за фи-
нансиските планови на факултетите и нивните уста-
нови и му ги доставува на републичкиот извршен 
совет; 

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

ги потврдува одлуките на универзитетската у-
права за оковување, соединување и укинување на 
универзитетски и меѓуфакултетски установи и дава 
иницијатива за основување, соединување и укину-
вање на факултетски установи; 

ги избира и ги разрешава членовите на второ-
степениот дисциплински суд за наставниците; 

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

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

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

врши надзор над користењето на општоопште-
ствениот имот со кој управуваат универзитетските 
установи. 

Членовите на универзитетскиот совет што ги из-
бираат студентите не учествуваат во гласањето: за 
потврда на изборот на соработници и раководители 
на универзитетските установи, за изборот и разре-
шувањето на членови на второстепениот дисциплин-
ски суд за наставниците, како и за донесувањето 
на заклучоци и препораки за наставните планови. 

Член 47 
Универзитетскиот совет избира со тајно гласање 

претседател од редот на членовите на советот. 
Претседателот ги свикува седниците на советот 

и раководи со работата на седниците. 
Претседателот ги свикува седниците по своја 

иницијатива, по предлог од ректорот, од една тре-
тина членови на универзитетскиот совет или по 
предлог од еден факултетски совет. 

Член 48 
Универзитетскиот совет работи како целина и 

само на седница ги врши правата што му припаѓаат. 
Универзитетската управа, факултетскиот совет 

односно факултетската управа може да му стави 
приговор на републичкиот извршен совет ако смета 
дека одделна одлука на универзитетска^ совет не е 
во согласност со законот и со статутот. Приговорот 
ја запира одлуката од извршување. 

Член 49 
Одлуките на универзитетекиот совет ги потпи-

шуваат претседателот и ректорот. 
Универзитетска«^ совет може да основува ко-

мисии за проучување на прашања од надлежноста 
на советот 

Член 50 
Универзитетската управа ја сочинуваат ректо-

рот, проректорите и деканите на сите факултети. 

Член 51 
Универзитетската управа: 
го составува предлогот на статутот на универ-

зитетот; 
избира научни советници, виши научни сора-

ботници, научни соработници и виши стручни сора-
ботници, како и раководители на универзитетските 
установи, освен кај самостојните универзитетски на-
учни установи; ги избира, ги назначува и ги разре-
шава асистентите и стручните соработници на уни-
верзитетските установи; 

го потврдува изборот на асистенти стручни 
соработници на самостојните универзитетски научни 
установи; 

го составува предлогот на финансискиот план на 
универзитетот и на неговите установи; 

управува со имотот, фондовите и завештанијата 
на универзитетот; 



Страна 626 — Број 29 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 21) Јули 1060 

ги разгледува прашањата за организацијата на 
наставата и на научната работа од заеднички инте-
рес за факултетите; 

дава предлози за ословување, соединување и 
укинување на универзитетски установи; 

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

донесува одлуки за доделување на титулата по-
чесен доктор; 

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

се грижи за материјалната состојба на студен-
тите. 

На седница на универзитетската управа имаат 
право да присуствуваат и да изнесуваат мислења 
претставниците на студентите кога на дневен ред се 
наоѓа прашање за материјалната состојба на сту-
дентите и други прашања од интерес за студентите. 

Член 52 
Одлуките на универзитетскиот совет и на уни-

верзитетската управа и на изборните тела во врска 
со изборот на персоналот на универзитетските уста-
нови се донесуваат со мнозинство гласови на сите 
членови, а другите одлуки — со мнозинство гл?со-
ви на присутните членови на советот, управата од-
носно изборните тела. 

Член 53 
Ректорот го претставува универзитетот претсе-

дава на седниците на универзитетската управа и ги 
свикува нив, ги подготвува седниците на универзи-
тетскиот совет и на универзитетската управа, ги 
извршува одлуките на овие тела и се грижи за при-
мената на статутот на универзитетот. 

Ректорот на универзитетот врши промоција на 
степенот доктор на науките, ги потпишува доктор-
а н т е дипломи и решенијата што ги донесува уни-
верзитетската управа и врши други работи што ќе 
ги определат законот и статутот. 

Ректорот на универзитетот има право и дол-
жност да запре од извршување заклучоци на уни-
верзитетската управа што му се противни на зако-
нот, на статутот на универзитетот и на одлуките на 
универзитетскиот совет. Ректорот е должен да го 
изнесе спорното прашање пред универзитетскиот со-
вет заради донесување на конечна одлука. 

На универзитетот се избира еден или повеќе 
проректори. Еден од проректорите го заменува рек-
торот во случај на негова спреченост. 

Член 54 
Ректорот и проректорите ги избира универзитет-

ското собрание од редот на професорите. 
Ректорот и проректори^ се избираат со тајно 

гласање на времето на кое се избира и универзитет-
скиот совет. 

Универзитетското собрание го сочинуваат на-
ставниците и определен број факултетски соработ-
ници и соработници на универзитетските и факул-
тетските установи. На собранието имаат право да 
присуствуваат и да учествуваат во расправањето и 
претставници на студентите. 

Бројот на факултетските соработници и на со-
работниците на универзитетските и факултетските 
установи и бројот на претставниците на студентите 
во универзитетското собрание, како и начинот на 
нивниот избор, го утврдува статутот на универзи-
тетот. 

Со работата на собранието раководи претседа-
тел што го избира собранието. 

Член 55 
Универзитетското собрание редовно се состану-

ва еднаш годишно заради претресување на изве-
штајот за работата на универзитетот. 

Собранието може да се свика и заради претре-
сување на општи прашања на наставната и науч-
ната работа или на други прашања од општ интерес 
за универзитетот. 

Универзитетското собрание го свикува универ-
зитетската управа кога е определено со овој закон 
или по своја иницијатива, а е должна да го свика 
собранието и по предлог од факултетската управа 
на еден факултет или од една петтина наставници 
на универзитетот. 

Член 56 
Управно-извршните, административните и те-

хничките работи на универзитетот ги врши секрета-
ријатот на универзитетот. 

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

Генералниот секретар на универзитетот е старе-
шина за назначување на службеници на секретари-
јатот на универзитетот и врши и други права и дол-
жности утврдени со статутот на универзитетот. 

Генералниот секретар на универзитетот го из-
бира и го разрешава универзитетски от совет. 

За генерален секретар на универзитетот може да 
биде избрано само лице што има фикултетска спре-
ма (настава од втор степен). 

2. Управување со факултетот 

Член 57 
Со факултетот управуваат факултетскиот со-

вет, факултетската управа и деканот. 

Член 58 
Факултетскиот совет го сочинуваат: 
членовите што ги избира републичкиот извршен 

совет од редот на научните, стручните и други јав- ' 
ни работници; 

членовите што како свои претставници ги деле-
гира основувачот; 

членовите што како свои претставници ги деле-
гираат заинтересираните стопански организации и 
стручни здруженија; 

членовите што ги избира факултетската управа 
од редот на своите членови; 

најмалку два члена што ги избираат студентите 
од своите редови, деканот и продеканите на факул-
тетот, шефовите на самостојните отсеци, директори-
те на самостојните научни установи и директорот 
на самостојната виша школа во состав на факул-
тетот. 

Бројот на членовите што ги избира републич-
киот извршен совет се определува со одлуката за 
изборот. 

Бројот на членовите што ги избира факултет-
ската управа се определува со статутот на факул-
тетот. 

Факултетскиот совет се избира на време од две 
години. Телото што избира може одделни членови 
чиј избор се врши да ги разреши и пред истекот на 
ова време. 

Со статутот на факултетот ќе се пропише начи-
нот на изборот на членовите на факултетскиот совет 
што ги избираат студентите. 

Член 59 
Факултетскиот совет избира со тајно гласање 

претседател од редот на членовите на советот 
Претседателот ги свикува седниците и раково-

ди со работата на седниците. 
Претседателот ги свикува седниците на советот 

по своја иницијатива, по предлог од деканот или од 
една третина членови на советот. 
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Член 60 
Факултетскиот совет работи како целина и само 

на седници ги врши правата што му припаѓаат. 
Факултетскиот совет може да основува комисии 

за проучување на прашањата од својата надле-
жност. 

Одлуките на факултетскиот совет ги потпишу-
ваат претседателот и деканот. 

Член €1 
Факултетскиот совет: 
го утврдува предлогот на статутот на факул-

тетот; 
распишува, по предлог од факултетската упра-

ва или по своја иницијатива, конкурс за избор на 
наставници, факултетски соработници и соработ-
ници на факултетските установи, освен самостој-
ните факултетски научни установи; 

го потврдува изборот на наставници, факултет-
ски соработници, научни советници, виши научни 
соработници, научни соработници и виши стручни 
соработници, асистенти и стручни соработници, како 
и на раководители на факултетските установи; 

го утврдува финансискиот план на факултетот 
и на неговите установи; 

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

дава препораки за изработка на наставните про-
грами; 

одлучува, по предлог од факултетската управа 
или по своја иницијатива, за воведувањето на на-
става з а__ у со в р шу в ање; 

и дава препораки на факултетската управа за 
ставање одделни задачи и проблеми во планот на 
научната и стручната работа на факултетските уста-
нови, како и мислење за планот на научната работа 
на самостојните научни установи на факултетот; 

ги избира и ги. разрешава членовите на прво-
степениот дисциплински суд за студентите; 

се грижи за условите на животот и работата на 
студентите; 

расправува за работата на факултетот во це-
лина. 

Наставниот што не е член на факултетскиот 
совет има право да присуствува на седница на со-
ветот и да изнесува мислења и да дава предлози 
кога на дневниот ред на советот се наоѓаат праша-
ња од неговата струка или други начелни прашања 
на наставата и научната работа што непосредно се 
однесуваат на неговата струка. 

Членовите на факултетскиот совет што ги из-
бираат студентите не учествуваат во гласањето за 
потврда на изборот на наставници, факултетски со-
работници и соработници и раководители на факул-
тетските установи, како ниту за утврдувањето на 
наставните планови. 

Член 62 
Факултетската управа може да му стави приго-

вор На републичкиот извршен совет ако смета дека 
одделна одлука на факултетскиот совет не е во со-
гласност со законот и со статутот. Приговорот го 
задржува извршувањето на одлуката. 

Член 63 
Факултетската управа ја сочинуваат наставни-

ците и определен број факултетски соработници и 
соработници на факултетските установи* 

Бројот на факултетските соработници и на со-
работниците на факултетските установи и начинот 
на нивниот избор го утврдува статутот на факул-
тетот. 

_ Член 64 
Факултетската управа: 
составува предлог на статутот на факултетот; 
избира наставници, факултетски соработници и, 

освен кај самостојните факултетски научни устано-
ви, научни советници, виши научни соработници, 
научни соработници, виши стручни соработници, 
асистенти, стручни соработници и раководители на 
факултетските установи; 

го избира и го разрешава деканот и продеканот; 
составува предлог на финансискиот план на фа-

култетот и на неговите установи; 
ги утврдува наставните програми во согласност 

со наставните планови; 
ги разгледува прашањата за изведување на на-

ставата, како и прашањата од интерес за наставата 
и научната работа на факултетот и на неговите 
установи; 

дава предлог за основување, соединување и уки-
нување на факултетски установи; 

ги разгледува и ги одобрува плановите на на-
учната работа на факултетските установи; 

ги изработува плановите и програмите на сту-
диите за научно усовршување и натамошно високо-
стручно образование; 

одлучува за воведувањето на незадолжителни 
предмети; 

се грижи за издигање на научниот и наставниот 
подмладок и за опремата и работата на студентите; 

предлага доделување на титулата почесен 
доктор; 

ја спроведува постапката за. здобивање со сте-
пенот доктор на науките, како и за хабилитација; 

одлучува за поканување истакнат научник и 
стручњак (член 37 став 2) и му ја поднесува одлу-
ката на потврда на факултетскиот совет; 

поканува стручни и научни работници од зем* 
јата и странство да држат предавања на факултетот; 

управува со факултетскиот имот. со завештани-
јата и фондовите; 

ги претресува прашањата од интерес за наста-
вата и работата на факултетот и на неговите уста-
нови и донесува заклучоци и одлуки. 

Со закон може да се предвиди факултетската 
управа што има над 70 членови да може од својата 
средина да формира извршен одбор и на него да му 
го довери донесувањето на одлуки по оние прашања 
за кои управата има заземено став. На чело на овој 
одбор е деканот. 

Член 65 
Претставниците на студентите имаат право да 

присуствуваат на седниците на факултетската упра-
ва кога се разгледуваат прашања за изведување на 
наставата и за спроведување на правилата на сту-
диите, и да ги изнесуваат своите мислења и да да-
ваат свои предлози. 

Член бб 
Одлуките на факултетскиот совет, на факул-

тетската управа и на изборните тела во врска со из-
борот на наставници, факултетски соработници и 
соработници на факултетските установи се доне-
суваат со мнозинство гласови на сите членови, а 
другите одлуки — со мнозинство гласови на при-
сутните членови на советот, управата, односно из-
борното тело. 

Член 67 
Деканот и продеканот ги избира факултетската 

управа од редот на професорите. 
Деканат и продеканот се избираат со тајно гла-

сање на време од две години и можат да бидат 
повторно избирани. 
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Деканот може да биде разрешен од должноста 
и пред истекот на времето на кое е избран. 

Хонорарите наставници не можат да бидат из-
бирани за декан и продекан, за член на универзи-
тетскиот и факултетскиот совет и за раководители 
на факултетските установи. 

Член 68 
Деканот го претставува факултетот, претседава 

на седниците на факултетската управа и ги свикува 
нив, ги подготвува седниците на факултетскиот со-
вет и факултетската управа, ги извршува одлуките 
на факултетскиот совет и се грижи за примената на 
статутот. Деканот ги врши и другите работи на не-
посредното управување со факултетот, ако не се ста-
вени во делокруг на факултетскиот совет односно 
управа Деканот е одговорен за организирањето на 
наставниот процес и за дисциплината во работата 
на факултетот. Деканот донесува решенија за име-
нување и разрешавање на наставници, факултетски 
соработници и соработници на факултетските уста-
нови. освен самостојните факултетски научни уста-
нови. 

Деканот од претходниот период е по правило 
продекан во наредниот период. Продеканот го заме-
нува деканот во случај на негова спреченост. Дека-
нот може во согласност со факултетската управа, 
да го пренесе врз продеканот вршењето на одделни 
работи за кои е овластен. 

На поголеми факултети можат да се избираат 
и два продекани. 

Деканот има право и должност да ги запре од 
извршување одлуките на факултетската управа што 
му се противни на законот и на статутот и одлу-
ките на факултетскиот совет. Деканот е должен да 
го изнесе спорното прашање пред факултетскиот 
совет заради донесување на конечна одлука. 

' Член €9 
На крајот на секоја учебна година се одржува 

јавно факултетско собрание на наставниците, на 
факултетските соработници, на соработниците на 
факултетските установи и на студентите што го 
свикува факултетската управа. Факултетската у-
права му поднесува на собранието извештај за со-
стојбата на факултетот и за работата на наставно-
научниот колектив на факултетот и на студентите. 

Член 70 
На секоја година на наставата од прв и втор 

степен се формира совет на годината, на отсекот 
односно групата, што го сочинуваат наставниците и 
факултетските соработници што учествуваат во из-
ведувањето на наставата, како и претставниците на 
студентите што ќе ги изберат студентите од таа го-
дина, отсек односно група. 

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

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

ник за работата на советот. 

Член 71 
Управно-извршните, административните и те-

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

Со работите на секретаријатот раководи секре-
тарот на факултетот. 

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

Секретарот на факултетот го избира и го разре-
шава факултетскиот совет. 

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

VI. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 72 
До донесувањево на републички закони за из-

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

Со денот на влегувањето во сила на овој закон 
престануваат да важат сите прописи што се во 
спротивност со неговите одредби. 

Член 73 
Одредбите на овој закон што се однесуваат на 

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

Со актот за оеновување, на одделни високи шко-
ли може да им се довери иста задача како и на ф а -
култетите — да изведуваат настава и да органи-
зираат научна работа, или само да изведуваат на-
става. 

Член 74 
Републичките закони за уметничките академии, 

како и законите и другите прописи за основувањето 
и работата на вишите школи, ќе се доведат во согла^ 
сност со соодветните начела од овој закон, во согла-
сност со особеностите на тие установи. 

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

Член 75 
Законот за докторатот на науките останува во 

важност до крајот на 1964 година. 
До крајот на 1964 година докторат на науките 

може да се стекне и според одредбите од Законот за 
докторатот на науките. 

Со одлука н^ советот на факултетот, на опреде-
лена висока школа односно на определена научна 
установа можат, во согласност со републичкиот из-
вршен совет, докторски^ курсеви и другите кур-
севи што им одговараат на одредбите од овој закон 
за здобивањето со диплома на магистер, што се одр-
жани пред влегувањето во сила на овој закон, да се 
признаат наполно или делумно како настава од трет 
степен. 

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

Член 76 
Со републички закон можат од постојните фа-

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

Член 77 
До донесувањето на нови прописи за награду-

вањето на наставниот персонал на факултетите, 
звањата предавач и виши предавач се распореду-
ваат во платните разреди што се предвидени за зва-
њата доцент односно вонреден професор. 

Член 78 
- Се овластува Сојузниот извршен совет да до-

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

Член 79 
Се овластуваат законодавните одбори на Соју-

зниот собор и на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина да го утврдат и изда-
дат пречистениот текст на Општиот закон за фа-
култетите и универзитетите, откога ќе ги извршат 
потребните редакциски измени. 
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434. 

Врз основа на тар. број 147 од забелешката IV 
на таксената тарифа од Законот за административ-
ните такси („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59), во 
согласност со Државниот секретаријат за надворе-
шни работи, сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите издава 

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

ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА 

1. Во Наредбата за наплата на таксите на друм-
ски моторни возила од италијанска регистрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59, 46/59, 6/60, 10/60 
и 23/60) точката 2 се менува и гласи: 

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

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

Бр. 13-16924/1 
15 јули 1960 година 

Белград 
( 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

435. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-
дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), со-
јузниот Државен секретаријат за работите »а сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ НОВИ 

ВИДОВИ ЦИГАРИ 

1. Се определуваат цените во продажба на ма-
ло за новите видови цигари: 

1) „Филтер 65" 65 динари за 20 парчиња. 
Оваа цена важи за цигарите „Филтер 65" кали-

бар 7,85 мм, тркалест^ должина 74 мм (со филтерот), 
пакувани во бланкети со целофанска обвивка по 
20 парчиња; 

2) „Планица" — — 65 динари за 20 парчиња. 
Оваа цена важи за цигарите „Планица" кали-

бар 825 мм, тркалести, должина 70 мм, пакувани 
во бл анкети по 20 парчиња; 

3) „Београд филтер" 70 динари за 20 парчиња. 
Оваа цена важи за цигарите „Београд филтер" 

калибар 8 мм, должина 72 мм, пакувани во блан-
к е т со влошка од алуминиум фолија и со цело-
фанска обвивка по 20 парчиња. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3801/1 
8 јули 1960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот 

промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

436. 

В£з основа на членот 35 став 1 точка 5 од 
Уредбата за надворешнотрговското работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 47/59, 52/59 и 26/60) Коми-
тетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИБАВУВАЊЕ УВЕРЕНИЕ 
ЗА ПОТЕКЛОТО НА СТОКИТЕ ШТО СЕ УВЕЗУ-

ВААТ ОД АРГЕНТИНА 

1. Во Наредбата за задолжително пријавување 
уверение за потеклото на стоките што се увезуваат 
од Аргентина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 42/58) 
во точката 1 зборовите: „издадено од надлежните 
аргентински органи" се заменуваат со зборовите: 
„издадено од соодветните аргентински установи и 
заверено од Конзуларното претставништво на ФНРЈ 

/ во Аргентина". 
2. Точката 2 се брише. 
3. По досегашната точка 3 која станува точка 2 

се додава нова точка 3, која гласи: 
„3. Постапувањето противно на оваа наредба 

претставува стопански престап од членот 48 точка 6 
на Уредбата за надворешнотрговското работење " 

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 1824 
6 јули I960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

437. 

Врз основа на членот 8 став 3 од Уредбата за 
увозот на патнички автомобили и моторцикли 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/58), Секретарија-
тот "Па Сојузниот извршен совет за сообраќај и вр-
ски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И 
МОТОРЦИКЛИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УВЕЗУВААТ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ИНВАЛИДИТЕ СО КОРИСТЕ-

ЊЕ НА ОЛЕСНЕНИЈАТА 

1. Инвалидите наведени во Наредбата за опре-
делување на инвалидите што имаат право на кори-
стење на олеснеше јата при увозот на патнички ав-
томобили и моторцикли („Службен лис/ на ФНРЈ", 
бр. 11/50) можат, покрај користењето на олеснени-
јата од членот 8 став 1 на Уредбата за увозот на 
патнички автомобили и моторцикли, во врска со 
тар. број 30 од Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/59, 21/50, 28/59, 
31/59, 45/59, 9/60, 13/60, 20/60 ̂  25/60), да ги увезуваат 
сите видови патнички автомобили и моторцикли, 
ако ги набавуваат од сопствени средства или ги 
примаат на подарок. 

2. Државните органи, установите, општествените 
и други организации, што увезуваат патнички ав-
томобили и моторцикли за потребите на инвалидите 
наведени во Наредбата за определување на инва-
лидите што имаат право на користење на олеснени-
јата при увозот на патнички автомобили и мотор-
цикли можат, покрај користењето на олесненијата 
од членот 8 став 1 на Уредбата за увозот на пат-
нички автомобили и моторцикли, во врска со тар. 
број 30 од Тарифата за данокот на промет, да ги 
увезуваат од општествените средства следните ви-
дови патнички автомобили и моторцикли; 

1) патнички автомобили до 2.000 см3 работен во-
лумен на моторот нормален или со потребна адап-
тација која овозможува ракување од страна на ин-
валидот; 
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2) мопеде; 
3) окутери до 250 см3 работен волумен на мото-

рот. со или без приколичка; 
4) моторцикли до 250 см3 работен волумен на 

моторот, со или без принел инка. 
Моторцикли со над 250 см3 работен волумен на 

моторот со приколичкзи можат да се увезуваат за 
потребите на оние инвалиди што поради телесни 
недостатоци (недостаток или неспособност на ек-
стремитет и сл.) не можат да управуваат со мотор-
цикл. 

3. Одредбата на оваа наредба ке се применува 
и на оние моторни возила од точката 1 што се уве-
зени до денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба а не се оцаринети. 

4. Со денот на влегувањето во оила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за видовите 
на патнички автомобили и моторцикли што можат 
да се увезуваат со користење на олеснетиј ата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/59). 

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

Бр, 905 
2 јули I960 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. p. 

438. 

Врз основа на членот 11 оддел III точка 4 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи во смисла на членот 3 став 2 од 
Основниот закон за прекршоците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 2/59), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПЛОВИДБАТА ПО РЕКАТА ЗРМАЊА 

1. Пловидбата на бродови и чамци по реката 
Зрмања се врши според одредбите од оваа^ наредба. 

2 Бродовите на редовните линии, ако пловат 
според објавениот ред на пловидбата, како и чам-
ците, можат да пловат без дозвола по реката Зр-
мања 

Сите други бродови можат да пловат по реката 
Зрмања само врз основа на претходно издадена до-
звола за упловување. 

3. За пловидба со цел за испловување од реката 
Зрмања бродот мора да има дозвола за исплову-
вање. 

4. Дозволата за упловување односно испловува-
ње ја издава, по барање од заповедникот на бродот, 
Лучката испостава во ровиград. 

За брод што се наоѓа во Обровац дозволата за 
испловување може да се бара по телефон. 

5. Бродовите од точката 2 став 2 на оваа наред-
ба се должни по испловување™ од реката Зрмања 
да и поднесат на Лучката испостава во Новиград 
пријава за испловување. 

6. Редот за упловување во реката и испловува-
ње од реката го определува Лучката испостава во 
Новиград според редот на приемот на барањето за 
упловување и испловување, земајќи ги предвид и 
другите околности, како што се водостој от на ре-
ката, газењето и големината на бродот, јачината на 
речната струја и слично. 

Првенство за упловување во реката и за испло-
вување од реката имаат бродовите што веат воено 
поморско знаме и бродовите од редовните линии со 
објавен ред на пловидбата. 

7. Бродовите и чамците мораат да пловат по ре-
ката Зрмања на десната страна. 

Во текот на пловидбата чамците се должни да 
им се тргнуваат од патот на бродовите. 

8. Кога пловат по реката Зрмања, освен во слу-
чај на нужда и потреба од сигурно маневрирање, 
бродовите не смеат да пловат со брзина поголема од 
8 јазли на час. 

9. Ако два брода се сретнат при пловидбата по 
реката Зрмања, бродот што плови узводно е должен 
да ја намали брзината и да го пропушти, при раз-
минувањето, бродот што. плови низводно. 

Бродовите не смеат да се разминуваат на свио-
ците на реката. 

При секој остар засврток за време на пловид-
бата секој брод, без оглед дали плови узводно или 
низводно, е должен на 500 метра пред засвртокот и 
за сето време додека трае засвртувањето да дава во 
кратки временски интервали еден долг знак со пи-
шталка. 

10. За време на пловидбата по реката Зрмања, 
од устието до Обровац, е забрането секое запирање 
и сидрење на бродот. 

11. Бродовите што пристануваат кон брегот во 
Обровац со цел за вршење на стопански операции, 
се должни да пристанат така што да остане довол-
но слободен брег за пристанување на бродовите од 
редовните линии, како и простор за маневрирање 
на други бродови. 

12. За поморски прекршок ќе се казни со па-
рична казна од 20.000 динари заповедник на брод 
или лицето што го заменува, ако постапи противно 
на одредбите од оваа наредба (точка 2 став 2, точ. 
3 и 5 до 10). 

13. Оваа наредба влегува во сила по истекот на 
триесет дена од денот на објавувањето во „Службен 
лист на ФНРЈ". 

Бр. 519/6 
1 јули 1960 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви«, е. р. 

439. 

Врз основа на членот 13 став 2 точка 9 алинеја 
1 од Уредбата за пренесување работите во надлеж-
ност на сојузните и републичките органи на упоз-
ната („Службен лист на ФНРЈ", бр." 18/58 и 18/59), 
во согласност со Сојузниот извршен совет, Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 

I 

На опремата на свршени шест одделенија основ-
но училиште (член 6 од Општиот закон за школст-
в о ^ — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58 и 27/60) 
и одговараат следните курсеви: 

Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

завршени трговско-магацински односно мага-
цински курсеви на воените инвалиди од војните, 
во траење од најмалку шест месеци. 

II 
На опремата на завршено основно училиште 

(член 6 од Општиот закон за школството) и одго-
вараат следните школи и курсеви: 

А — Во предвоена Југославија 
завршена Школа за болничари на св. Криж, 

во Загреб, која отпочна со работа 1934 година, во 
траење од две учебни години, со положен диплом-
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ски испит, со претходно свршени најмалку четири 
одделенија основно училиште; 

4 Б — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

завршена Градска музичка школа за народни 
инструменти, во Белград. 

III 
На спремата на свршени два класа гимназија 

(член 39 од Општиот закон за школството) и одго-
вара следниот курс: 

Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

завршен Курс за индустриски лаборанти, во 
Аранѓеловац, од 1 јануари до 20 септември 1948 
година, со претходно завршено основно училиште 
(член 6 од Општиот закон за школството) или на 
него соодветно училиште. 

IV 
На спремате на завршена гимназија (член 39 

од Општиот закон за школството) и одговараат 
следните училишта и курсеви: 

А — Во предвоена Југославија 
1) завршено Ниже училиште на воената акаде-

мија на бившата српска војска, во траење од две 
и пол до три години, со претходно завршени нај-
малку два класа гимназија, а подофицерите и со 
завршен еден клас гимназија (член 39 од Општиот 
закон за школството); 

2) завршен Посебен трговски курс на Тргов-
ското изображевално друштво, во Трет, во тра-
ење од две учебни години, со претходно завршено 
најмалку основно училиште (член 6 од Општиот 
закон за школството) или на него рамно училиште, 
додека лицето со оваа школска спрема останува 
во струката; 

В — Во Федеративна Народна Република 
Југославија 

1) завршено Противпожарно училиште, во За-
греб, во траење од две учебни години, додека ли-
цето со оваа школска спрема останува во струката; 

2) завршено Геодетско воено училиште — кар-
тографе^ и репродукциско одделение на ЈНА, во 
траење од две учебни години, со претходна школ-
ска спрема до еден клас гимназија (член 39 од 
Општиот закон за школството) или на него рамно 
училиште; 

3) завршено Рударско-надзорничко училиште, 
во Вараждин, со претходно завршени најмалку 
четири одделенија основно училиште и со звање 
квалификуван рударски работник, додека лицето 
со оваа школска спрема останува во струката; 

* 4) завршен Курс за механичари на Институтот 
за шеќер, скроб и гликоза, во Зрењанин, одржан 
од 15 мај 1947 до 15 мај 1948 година, со положен 
завршен испит, со претходно завршени најмалку 
два класа гимиа?ита (член 39 од Општиот закон 
за школството) или на> него рамно училиште. 

V 
На спремата нц виша школа и одговараат след-

ните школи: 

Во предвоена Југославија 
1) завршено Ниже училиште на интендантска-

та академија, од класите: IX. X и XI во кои се при-
мени лица со претходно завршена гимназија и со 
положена голема матура или на неа рамно учили-
ште со завршен (дипломски) испит; 

2) завршен Двегодишен геодетски отсек на Те-
хничкиот факултет, во Љубљана, до 1922 година; 

3) завршен Привремен геодетски курс при 
Кралската висока школа, во Загреб, во учебната 
1919/20 и 1920/21 година. 

VI 
На факултетска опрема 6 одговара следната 

школа: 

Во предвоена Југославија 
завршена ^ ралска уметничка академија во За-

греб во траење од четири учебни годиш., со прет-
ходно завршена гимназија со положен завршен 
(голема матура) испит или на неа рамна школа. 

VII 
Рангот на школите, курсевите и стручните 

испити утврдени со ова решение не го определува 
односот на едно училиште спрема друго со цел за 
признавање на извесни класови или испити на 
еден вид школа за преминување односно продол-
жување на школувањето во друг вид школа, туку 
може да им случки на надлежните органи како 
основ за определување на стручната спрема поп 
регулирањето на службеничките односи, пензиите 
и инвалиднините. 

VIII 
Со одредбите од ова решение се дополнува Ре-

шението за рангот на школите и курсевите („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). * 

/ 

Бр. 1999/1 
8 јули 1960 година 

Белград 

Секретар 
за просвета и култура, 
Крсте Црвенковски, е. р. 

440. 

Врз основа на членот 54 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59), Управ-
ниот одбор на Сојузот на трговските комори на 
Југославија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УЗАНСИ ЗА ТРГОВИЈА 

СО ЖИТО 

1. Сојузот на трговските комори на Југославија 
донесе Посебни узанси за трговија со жито, што 
се отпечатени во Додатокот на „Службен лист на 
ФНРЈ" и се составен дел од ова решение. 

2. Посебните узанси за трговија со жито ќе се 
применуваат по истекот на два месеца од денот, 
на објавувањето на ова решение. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен ли£т на ФНРЈ". 

Бр. 04-2785/1 
13 јули 1960 година 

Белград 

Претседател 
на Управниот одбор на 1 

Сојузот на трговските комори наѓ 
Југославија, 

Тодор Вујасиновиќ, е. р. 
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441. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, Југосло-
венската инвестициона банка распишува 

X L V К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
СО ЦЕЛ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВО-

ТО И ЗА ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. Југословенската инвестициона банка ќе дава 

според овој конкурс, со цел за зголемување на про-
изводството и за облагородување на јагленот, од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд заеми 
за проширување и реконструкција' на постојните 
капацитети, како и за изградба на нови капацитети. 

Заемите од Општиот инвестиционен фонд спо-
ред овој конкурс се даваат и за инвестиции што 
овозможуваат намалување на потрошувачката на 
јаглен, и тоа: 

1) за инвестиции со кои се постигнува заштеда 
во потрошувачката на јаглен со производство и по-
трошувачка на плински горива; 

2) за реконструкции на постојните погонски 
уреди со кои се постигнува заштеда во потрошу-
вачката на јаглен. 

2. Како зголемување на производството се под-
разбира производството што би се остварило преку: 

1) производство што му одговара на капаците-
тот предвиден со договорот за заем одобрен според 
Одлуката за распишување прв конкурс за "давање 
инвестициони заеми од Општиот инвестиционен 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53); 

2) производство што му одговара на производ-
ството предвидено со договорот за заем одобрен спо-
ред' распишаниот ХГХ конкурс за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд со цел за наголемување производство-
то 'ла јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/55), 
или некој друг заем одобрен од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд; 

3) производство што им одговара на капаците-
тите што се изградени или ќе бидат изградени до 
поднесувањето на барањето за овој заем, кај руд-
ниците што не учествувале на I и ХИ конкурс, без 
оглед од кои средства овие капацитети се изгра-
дуваат. 

3. Инвестиционите заеми за намените од точ-
ката 1 на овој конкурс се даваат под следните 
услови: 

1) со бараниот заем и со другите расположиви 
средства на корисникот на заемот или на неговиот 
гарант да се обезбеди зголемување на производ-
ството на јаглен за кое се бара заемот; 

2) со бараните средства за инвестиции да се 
ост в? пат високи руднички ефекти. 

4 Заемобарателот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите со износот што ќе биде 
предвиден со прописите важечки во моментот на 
одобрувањето на заемот, како и да положи гаран-
тен износ во височина од 5°/о од износот на заемот. 

5 Заемот според овој конкурс ќе се дава со ин-
терес по норма од 3% годишно. Срокот за враќање 
на заемот не може да биде подолг од 30 години. 

6. Првенство при добивањето на заем според 
овој конкурс ќе имаат заемобарателите: 

1) што имаат најниски трошоци "на инвестици-
ите за видот на јаглен што го произведуваат, сме-
тајќи на 1000 калории; 

2) што постигнуваат поголем рентабилитет во 
однос на вкупно вложените средства; 

3) што остваруваат поголем руднички ефект со 
вкупниот број на запослениот персонал во рудни-
кот изземајќи ги учениците во стопанството: 

4) што по најповолни цени ќе ги снабдуваат 
подрачјата што немаат доволно јаглен, како и ло-
калната индустрија, со што ќе се избегне довоз на 
јаглен од поголема оддалеченост; 

5) што нудат поголемо учество во трошоците на 
инвестициите; 

6) што побргу постигнуваат остварување на про-
изводството кое се финансира со овој заем. 

7. Барањето за инвестиционен заем според овој 
конкурс треба да ги содржи податоците наведени 
во членот 16 од Уредбата за заемите за инвестиции, 
а се поднесува на пропишани банчини обрасци. 

8. Кон барањето за з^ем се поднесува и пот-
полн инвестиционен елаборат според членот 18 став 
1 на Уредбата за заемите за инвестиции. Инвести-
ционата програма и идејните проекти на рударски-
те и градежните работи мораат да бидат ревиди-
рани и одобрени од надлежниот орган. 

Предмерот кон идејниот проект на рударските 
и градежните работи треба да биде изработен по-
енте позиции на рударските и градежните, занает-
чиските и инсталатерските работи од кои може да 
се види како- е дојдено до одделни количини ра-
боти. Претсметката треба да биде изработена по 
сите позиции на предмерот, врз основа на важеч-
ките цени. Груб предмер и претсметка изработена 
врз основа на грубиот предмер нема да се земат 
предвид. За рударските и градежните работи наме-
сто идеен проект може да се поднесе одобрен гла-
вен проект. 

Спецификацијата на опремата треба да биде 
изработена со назначување на главните карактери-
стики, како и со назначување на цените за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната, а одво-
ено за домашната опрема) и на трошоците на мон-
т а ж н и ^ работи. 

Кон барањето за заем заемобарателот е должен 
да поднесе анализа од која треба да се види дали 
е потребна и во кој обем станбена изградба за да 
може да се оствари капацитетот за производство на 
јаглен за кој се (зара заем, како и доказ дека се 
обезбедени финансиски средства за оваа изградба. 

9. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да и поднесе на Банката изјава од надлежниот 
орган на политичкотериторијалната единица за обе-
збедувањето на средства за полагање гарантен из-
нос и на средства за учество во трошоците на инве-
стициите ако тие средства му ги обезбедува поли-
тичкотериторијалната единица. 

10. Банката може да го обуслови одобрувањето 
на заемот со гаранција на политичкотериторијал-
ната единица. 

11. Барањето за заем, со потребната документа-
ција, и се поднесува во 4 примерка на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона банка. 

12. Заемобарателите што сакаат да учествуваат 
на овој конкурс се должни во срок од 30 дена од 
денот на објавувањето на конкурсот во „Службен 
лист на ФНРЈ" да и поднесат на Банката при-
јава за учествување на конкурсот Оваа пријава 
треба да содржи податоци за количината и видот 
на јаглен што ќе се произведе, за количината и 
видот на јаглен што ќе се облагороди, за кало-
ричната вредност на јагленот, за рудничките ефек-
ти, за количината на плин што се добива со ivx>-
цесот на облагородување™ на јагленот, за прет-
сметковната вредност на инвестициите, за износот 
на заемот, за средствата за учество во трошоците 
на инвестициите што заемобаратепот ги нуди. за 
продажната цена на јагленот утврдена на 1000 ка-
лории и за срокот на изградбата на капацитетот. 

Кај заемите за инвестиции што овозможуваат 
намалување на потрошувачката на јаглен, во при-
јавата од претходниот став треба да се искаже: ре-
конструкцијата на постојните капацитети што сака 
да се изврши, количината и асортиманот на јагле-
нот што ќе се заштеди, калоричната вредност на 
заштедениот јаглен, вредноста на заштедениот ја-
глен по набавна цена ако се врши замена на техно-
лошко гориво, вредноста и калоричната сила на 
горивото со кое се за?ленува јагленот, пресметков-
ната вредност на инвестициите, износот на заемот, 
средствата за учество во трошоците на инвестици-
ите што заем обар ате лот ги нуди и срокот за завр-
шувањето на реконструкцијата. 
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13. За поднесување на барања за заем според 
овој конкурс се определуваат три срока, и тоа: пр-
виот срок — од 60 дена, вториот срок — од 180 дена 
од денот на објавувањето на конкурсот во „Слу-
жбен. лист на ФНРЈ" и третиот срок заклучно до 
31 март 1961 година. 

О. бр. 383 
27 мај 1960 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Аугустин Папиќ, е. р. Хаса« Бркиќ, е. р. 

442. 

С П И С О К 
НА ПРОИЗВОДИТЕ НА МАШИНОГРАДБАТА ОД 

СЕРИСКО ПРОИЗВОДСТВО 
I 

Група производи: 
Процент на 
учеството во 
купувањето 
на опрема 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за измени 
на Наредбата за коефициентите за пресметување 
на разликата во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/60, се потпаднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

Во точката 1 во четвртиот ред одоздола по бро-
јот „16," треба да се додаде по погрешка изоставе-
ниот број „18,". 

Од Комитетот за надворешна трговија, Белград, 
5 јули 1960 година. 

РЕШЕНИЈА 

1. Текстилни машини 25 
1) Ткаачки разбој ATR и VTR 

— производител „Тексти лострој", 
Загреб 

2) Машини за бојосување и машини 
за навиткување на предиво — 
производител „Новинар", Крањ 

2. Машини за мелничката индустрија 25 
1) Аспиратери 
2) Вргачи за трици 
3) Плански сита 
4) Чисталки за гриз 

3. Разладни уреди за трговијата и уго-
стителството 40 
1) Затворени и отворени витрини со 

агрегат „Морава", „Ибар" и 
„Зета" — производител „Југо-
строј", Раковица 

2) Фрижидери и фрижидери долапи 
(500—1000—1500—4000 литра) — 
производител „Југострој", Раковица 

3) Пултови за пиво и сладолед — 
производител „Југострој", Раковица 

4) Фрижидери од 1200 до 1600 литра 
— производител „Георги Наумов", 
Битола. 

11 
Овој список е составен дел од Одлуката за 

одобрување заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за набавка на домашна опрема од 
сериско производство во 1960 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 28/60). 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за откуп-
ните цени на тутунот од родот на 1960 година, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/60, се 
потпаднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУ-

ТУНОТ ОД РОДОТ НА 1960 ГОДИНА 

Во точката 1 оддел Б под 2, ка ј класата VI на-
место: „70" треба да стои: „80". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Белград, 16 јуни I960 година. 

Врз основа на членот 37 став 1 точка 6 во врска 
со членот 33 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТ ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ ВО ЈУГОСЛАВИЈА НА МЕЃУ-
НАРОДНАТА АКЦИЈА ЗА ЗАПАЗУВАЊЕ НА 

СПОМЕНИЦИТЕ НА СТАРА НУБИЈА 

Во Националниот комитет за спроведување во 
Југославија на меѓународна акција за запазување 
на спомениците на Стара Нубија се именуваат, и 
тоа: 

за претседател: 
Увалиќ др Радивоје, директор на Институтот за 

општествени науки; 

за членови: 
Осолник Богдан, секретар на Сојузниот извр-

шен совет за информации; 
Полич Зоран, државен потсекретар за работите 

на финансиите; 
В учини ќ Драго, секретар на Комисијата за кул-

турни врски со странство; 
Перовиќ Лепа, државен советник во Секретари-

јатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура; 

Динчиќ др Ѓура, началник во Државниот секре-
таријат за надворешни работи; 

Маѓариќ Владо, директор на Сојузниот институт 
за заштита на културните споменици; 

Фисковиќ др Цвито, директор на Конзерватор-
екиот завод за Далмација; 

Бошковиќ арх. Ѓурѓе, професор на универзитет, 
управник на Археолошкиот институт на Српската 
академија на науките; 

Рендиќ-Миочевиќ др Дујо, професор на Универ-
зитетот во Загреб; 

Корошец др Јосип, професор на Универзитетот 
во Љубљана; 

Гавела др Бранко, професор на Универзитетот 
во Белград; 

Мушиќ арх. Марјан, професор на Универзите-
тот во Љубљана; 

Дероко арх. Александар, професор на Универ-
зитетот во Белград; 

ВладисављеЕиќ др Живко, професор на Уни-
верзитетот во Белград; 
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Матиќ Милован, началник на Одделението за 
меѓународни вроки на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура; 

Богданович Богда«, архитект од Белград. 

Б. бр 52 
15 јули 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за доде-
лување посебен додаток на службениците на соју-
зните органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 26/60) во врска со членот 33 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/50), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ 
НА РЕШЕНИЈА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДО-
ДАТОК НА ОДДЕЛНИ СЛУЖБЕНИЦИ НА СОЈУ-

ЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 

Во Комисијата што ќе донесува решенија за до-
делување посебен додаток на одделни службеници 
на сојузните органи на управата се именуваат, 
и тоа: 
за претседател: 

Минчев Никола, државен секретар за работите 
на финансиите; 
за членови: 

Зековиќ Вељко, секретар на Сојузниот извршен 
совет; 

Биједиќ Џемал, секретар на Сојузниот извршен 
совет за законодавство и организација; 

Глигоров Киро, секретар на Сојузниот извршен 
совет за општи стопански работи; 

Зориќ Милорад, началник на Управата за пер-
сонални работи на Сојузниот извршен совет; 

Гретиќ Ивица, државен потсекретар во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен оовет за инду-
стрија; 

Вратуша Антон, државен потсекретар — шеф 
на кабинет на потпретседател на Сојузниот извр-
шен совет; 

Дјетелиќ Перо, помошник секретар во Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура 

Б. бр. 50 
12 јули 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НД НДРОАНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службен гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 25 од 18 јуни 1-960 година објавува: 

Правилник за внатрешното работење во околи-
ските, окружните и окружните стопански судови; 

Правилник за организацијата и работата на Ко-
мисијата за доделување награди за особено добри 
остварувања во областа на науката; 

Договор за највисоките цени на ма липите и ви-
шните од родот на 1960 година по кои ќе се купу-
ваат од индивидуалните земјоделски производители; 

Исправка на Одлуката за спроведување на за-
должителното здравствено реосигурување. 

Во бројот 26 од 25 јуни 1960 година објавува: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Секретаријатот за 
трудот на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Србија; 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за социјална политика и комунални прашања 
на НР Србија; 

Уредба за ©оковување Комисија за законодав-
' но-правни прашања; 

Уредба за основување Републички завод за 
јавна управа; 

Уредба за избор и отповик на членови на собра-
нијата на околиските фондови за здравствено 
осигурување на земјоделските производители; 

Решение за разрешување и именување членови 
на Советот за народно здравје на НР Србија; 

Решение за разрешување и именување прет-
ставник на Извршниот совет во управувањето со 
Земјоделско-шумарската комора на Србија; 

Решение за пренесување правата и должности-
те на основувач во однос на Станицата за мелиора-
ција на ливадите и пасиштата и за унапредување 
на сточарството со седиште на Златибор — Парти-
з а н к е Воде; 

Упатство за постапката за донесување на реше-
нија за определување на итните работи и мерки 
за отстранување на непосредната опасност од порои 
или одронување на земјишта; 

Упатство за содржината на решението со кое 
се определуваат обврските на корисниците на зем-
јиште на подрачјето на противерозиониот систем. 

Во бројот 27 од 2 јули 1960 година објавува: 
Правилник за организацијата и работата на 

Државниот архив на НРС. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 22 од 1 јуни 1960 година 
објавуваат: 

Решение за Серовакциналниот завод во Загреб 
како самостојна здравствена установа; 

Наредба за измена на Наредбата за ловостој от 
на шри и за големината на окото на вреќата на 
крајбрежните повлечни мрежи за лов на гири; 

Одлука за претсметката на приходите и расхо-
дите на Заводот за социјално осигурување на НР 
Хрватска за 1960 година; 

Одлука за претсметката и програмата на Фон-
дот на превентивната здравствена заштита на За-
водот за социјално осигурување во НР Хрватска за 
1960 година. 

Во бројот 23 од 8 јуни 1960 година објавуваат: 
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Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување на најразвиените околии и општини на под-
рачјето на НР Хрватска и за највисоките положај-
ни плати на секретарите на одделни народни одбо-
ри на општините; 

Наредба за определување на местата, во кои 
можат во учебната 1960/61 да се назначуваат учи-
тели, наставници и професори, што првпат стапу-
ваат во просветната служба; 

Одлука за условите за установување посебни 
норми на придонесот за здравствено осигурување. 

Во бројот 24 од 15 јуни 1960 година објавуваат: 
Закон за здравственото осигурување на селско-

стопанските производители; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Високата управна школа во Загреб; 
Одлука за измени и дополненија на Деловникот 

на Саборот на НР Хрватска; 
Одлука за измени и дополненија на Деловникот 

на Републичкиот собор на Саборот на НР Хрватска; 
Одлука за измени и дополненија на Деловникот 

на Советот на производителите на Саборот на НР 
Хрватска; 

Решение за измени на Решението за именува-
ње претставници на Извршниот совет на Саборот 
што учествуваат во управувањето со републичките 
стопански комори. 

Во бројот 25 од 22 јуни 1960 година објавуваат: 
Закон за спроведување одделни одредби од За-

конот за искористување на селскостопанското зем-
јиште; 

Закон за изградба и искористување на хидро-
мелиорациони системи; 

Закон за заштита на земјиште од ерозија и 
порои; 

Решение за промена на називот на местото Ѓе-
летовачка Пустара; 

Договор за највисоките откупни цени за ви-
шната од родот на 1960 година. 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Ур а дни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 18 од 2 јуни 1960 година објавува: 

Наредба за височината на трошоците на проме-
тот на големо на жита и на мелничани преработки^ 

Наредба за трошоците на прометот на големо 
на сол; 

Правилник за болничката нега што ја дава 
здравствениот персонал на здравствените домови и 
станици дома кај болните. 

Во бројот 19 од 9 јуни 1960 година објавува: 
Правилник за составот и водењето на регистар 

на музеите и музејските збирки. 
Во бројот 20 од 16 јуни 1960 година објавува: 
Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 

Институтот за електроника; 
Уредба за Средното стручно училиште за вна-

трешни работи; 
Уредба за измена на Уредбата за примањата на 

фукционерите и членовите на Словенската академи-
ја на знаностите и уметностите; 

Одлука за измени на Одлуката за највисоките 
продажни цени на смрекини и елини стебла за 
бичење; 

Одлука за определување околиските народни од-
бори и претпријатијата за дистрибуција на елек-
трична енергија, што имаат свои претставници во 
Управниот одбор на Електростопанската зедница на 
Словени] а; 

Решение за именување секретар на Извршниот 
совет за општи стопански работи; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Електростопанската заедница, на Словенија 
како претставници на Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НР Словенија; 

Правилник за вонредното стз^ирање во Вишата 
педагошка школа во Љубљана; 

Наредба за наставните предмети на стручните 
училишта, што се сметаат како предмети на теори-
ско стручно образование од определена специјал-
ност. 

Во бројот 21 од 23 јуни 1960 година објавува: 
Наредба за пренесување на работите и за рабо^ 

тењето на неком околиски судови во поглед на нив-
ната нова месна надлежност. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 23 од 10 јуни 1960 година 
објавува: 

Наредба за утврдување на распоните за опре-
делување височината на пасарината на планинските 
пасишта во 1960 година; 

Програма за полагање испити за квалификувани 
и висококв алифи кувани работници од топилничар-
ска струка, што се здобиваат со стручна спрема со 
практична работа; 

Исправка на Наредбата за измени и дополнени-
ја на Наредбата за определување на народните од-
бори на околиите кај кои ќе се ооновуваат испитни 
комисии за полагање испити за квалификувани и 
високоашалификувани работници; 

Исправка на Решението за именување претсе-
дател и членови на Одборот на републичкиот фонд 
за ^доделување награди за уметнички дела и за на-
учна работа. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен лист на НР Македонија" во бројот 
Иб од 20 мај 1060 година објавува: 

Указ за прогласување на Законот за просветно-
педагошката служба, со текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за театрите 
и останатите сценско-уметнички установи, со текст 
од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за подигање 
на јавни споменици, со текст од истиот закон; 

Одлука за одредување бројот на претставни-
ците на општествената заедница во собранието и 
во управниот одбор на републичките стопански ко-
мори; 

Одлука за одредување претставници на Соборот 
на производителите на Народното собрание што ќе 
учествуваат во собранието и во управниот одбор 
на републичките стопански комори; 

Наредба за измена и дополнување на Наредба-
та за одредување ловостој на одредени видови ри-
би и ракови: 

Правилник за оценување и напредување на уче-
ниците во основното училиште; 

Правилник за оценувањето и напредувањето на 
учениците во гимназијата; 

Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за завршниот испит во техничките 
и другите стручни училишта за стопанството и јав-
ните служби; 

Правилник за завршниот испит во училишта-
та за стручно образование за земјоделците; 
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Решение за определување на објекти за кои 
ревизијата на идејните и главните проекти ќе ја 
врши Републичката комисија за ревизијата на 
проекти; 

Исправка на Законот за здравственото осигу-
рување на земјоделските производители. 

Во бројот 17 од 25 мај 1960 година објавува: 
Правилник за давање на користење станови со 

кои располага Извршниот совет. 
Во бројот 18 од 31 мај 1960 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Се-

кретаријатот за народна одбрана на Извршниот 
совет, 

Уредба за исплатување зголемените положај ни 
плати на судиите на Врховниот суд на НРМ, прет-
седателот и судиите на Вишиот стопански суд во 
Скопје и претседателите и судиите на окружните 
и окружните стопански судови; 

| Одлука за рамките на положајните плати на 
службениците на републичките органи; 

Одлука за разрешување и именување член на 
Одборот за внатрешна политика на Извршниот 
совет; 

Одлука за доделување и распределување на 
средствата за подобрување условите за користење 
на годишниот и другите одмори; 

Програма за употреба на средствата од дота-
цијата во износ од 44 милиони динари за подобру-
вање условите за користењето на годишниот и дру-
гите одмори во 1960 година; 

Решение за вршење дистрибуција на странски 
културно-просветни. научни и наставни филмови; 

Решение за основање Аудиолошки центар; 
Решение за разрешување членови на Советот 

За просвета на НРМ и именување на нови членови; 
Решение за разрешување на досегашните чле-

нови на Дисциплинскиот суд при Извршниот со-
вет и именување на нови членови; 

Решение за разрешување на досегашните чле-
нови на Вишиот дисциплински суд при Извршниот 
совет и именување на нови членови; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чии претставници учеству-
ваат во управувањето со Угостителската комора 
на Народна Република Македонија; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет во Собранието и Управниот одбор на 
Угостителската комора на НРМ; 

Решение за определување општествени и други 
организации и установи чии претставници учеству-
ваат во управувањето со Трговската комора на НР 
Македонија; 

Решение за именува претставници на Извршни-
от совет во Собранието и Управниот одбор на Тр-
говската комора на НРМ; 

Решение за определување општествени ЈТ дру-
ги организации и установи чии претставници уче-
ствуваат во управувањето со Занаетчиската комо-
ра на Народна Република Македонија; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет во Собранието и Управниот одбор на 
Занаетчиската комора на НРМ; 

Решение за определување општествени и ДРЈТИ 
организации и установи чии претставници учеству-
ваат во управувањето со Земјоделско-шумарската 
комора на Народна Република Македонија; 

Решение за именување претставници на Извр-
шниот совет во Собранието и Управниот одбор на 
Земјоделско-шумарската комора на НРМ; 

Решение за именување Одбор за заеми при 
Југословенската инвестициона банка — Централа 
за НРМ; 

XXXIV конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на загарантираните инвестиции по 
Сојузниот општествен план за 1960 година за из-
градба на градски електрични мрежи за далеку-
води и трафостаници од 35 КВ од електро-системот 
во НР Македонија; 

XXXV конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на гарантираните инвестиции по Со-
јузниот општествен план за I960 година за изград-
ба и реконструкција на објектите во индустријата 
на градежни материјали во НР Македонија; 

XXXVI конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на гарантираните инвестиции по Со-
јузниот општествен план за 1960 година за изград-
ба на објекти за производство на храна за добиток 
во НР Македонија; 

XXXVII конкурс за давање инвестициони' зае-
ми од средствата на гарантираните инвестиции за 
изградба на магацински простор за сместување на 
земјоделски и индустриски стоки во трговијата; 

Исправка на Одлуката за платите на држав-
ните секретари и службениците на други опреде-
лени положат*. * 

ПОСЕБНЕ УЗВИСЕ ЗА ТРГОВИНУ ЖИТАРИ-
ЦАМА 

што се составен дел од Решението за Посебните 
узанси за трговија со жито („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/60) објавени ое како Додаток на 
»Службен лист на ФНРЈ", £р. 29/60, и можат да се 
добијат преку Комерцијалното одделение на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка 
бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30. 
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433. Општ закон за факултетите и универзи-
тетите (Пречистен текст) — — — — 621 

434. Наредба за измена на Наредбата за напла-
та на таксите на друмски моторни возила 
од италијанска регистрација — — — — 629 

435. Наредба за продажните цени за одделни 
нови видови цигари — — — — — — 629 

436. Наредба за измена и дополнение на наред-
бата за задолжително прибавување уве-
рение за потеклото на стоките што се уве-
зуваат од Аргентина — — — — — — 629 

437. Наредба за видовите на патнички автомо-
били и моторцикли што можат да се уве-
зуваат за потребите на инвалидите со 
користење на олесненијата — — — — 629 

438. Наредба за пловидбата по реката Зрмања 630 
439. Решение за рангот на школите и курсе-

вите — — — — — — — — — — 830 
440. Решение за посебните узанси за трговија 

со жито — — — — — — — — — 631 
441. XLV конкурс за давање инвестициони за-

еми од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд со цел за зголемување на про-
изводството и за облагородување на јаглен 631 

442. Список на производите на м а ш ино гр а дб ат а 
од сериско производство — — — — — 633 

Исправка на Наредбата за откупните цени на 
тутунот од родот на 1960 година — — — 633 

Исправка на Наредбата за измени на Наред-
бата за коефициентите за пресметување 
на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги — 633 
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