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Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАСОЧЕНО-

ТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Се прогласува Законот за насоченото образо-
вание, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 април 1985 година 
и на седницата (на -Собранието на Републичката за-
едница на образованието, одржана на 25 април 1985 
година. 

Бр. 08-12-82 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој закон се уредуваат: системот и организа-

цијата на насоченото образование и воспитание (во 
натамошниот текст: насочено образование), нострифи-
кацијата на дипломите и свидетелствата стекнати во 
странство, самоуправните општествено-економии од-
носи, обврската и начелата за основање на самоуп-
равни -интересни заедници, самоуправното организи-
рање и остварување на самоуправувањето во органи-
зациите на здружениот труд за насочено образование 
и воспитание (во натамошниот текст: организации- за 
насочено образование) и надзорот над нивната ра-
бота. 

Член '2 
Насоченото образование е општествена самоуп-

равно организирана дејност во единствениот систем 
на воспитувањето и образованието и се засновува 
врз развојот на социјалистичкото самоуправно оп-
штество, придобивките на современата наука, техни-
ка и култура и посебно врз марксизмот како основа 
на научниот социјализам. 

Насоченото образование е составен дел на един-
ствениот систем на здружениот труд и битен фактор 
на општествената репродукција во развојот на про-
изводствените сили, задоволувањето на образовните 
и кадровските потреби на здружениот труд и на оп-
штеството во целина, ослободувањето на трудот и 
човекот, како и во сестраниот развој на личноста и 
напредокот на социјалистичкото самоуправно опште-
ство. 

Член 3 
Насоченото образование се развива и организи-

ра како перманентен процес низ кој младите и воз-

расните се воспитуваат, образуваат и оспособуваат за 
работа, самоуправување и творечко ангажирање во 
општествениот живот, за натамошно образование и 
самообразование и за општонародна одбрана и оп-
штествена самозаштита. 

Општествената улога и целта на насоченото об-
разование се остваруваат оосбено преку: 

— здобивање на знаења, умеења и навики на 
младите и возрасните, развивање на способностите 
и овластување со современата технологија и самоуп-
равната организација на работата, односно образова-
ние на стручни кадри способни за примена на науч-
ните достигања во практиката и за творечко и одго-
ворно однесување кон трудот и социјалистичкото са-
моуправување ; 

— поттикнување и развивање на интересите и 
споообноктите на Младите и возрасните за самостојно 
користење на разновидни извори на знаење и реша-
вање на одделни теоретски и практични проблеми; 

— усвојување на научен марксиетички поглед на 
светот од (Страна на младите и возрасните, формира-
ње самоуправна социјалистичка свест и поведение, 
збогатување со културни и хумани вредности и из-
градување на сестрано развиени социјалистички само-
у пр авни личности; 

— воспитување на младите и возрасните во ду-
хот на придобивките на Социјалистичката револуци-
ја, самоуправното социјалистичко општество и југо-
словенскиот социјалистички патриотизам, во духот 
на рамноправноста, братството, единството и заед-
ништвото на нашите народи и народности и созна-
нието за нивната заемност и животна поврзаност, со-
цијалистичкиот интернационализам и соработка со 
сите народи и прогресивни движења во светот; 

— развивање на способноста и готовноста на 
младите и возрасните за општонародна одбрана и оп-
штествена самозаштита, за одбрана на независноста 
и суверенитетот на Социјалистичка Федеративна Ре-
пу б л ик а Југосл а виј а; 

— развивање на свеста кај младите и возрасните 
за чување на здравјето, за постојана спортскофекреа-
тивна активност, за заштита на природата и човеко-
вата околина; 

— поттикнување и забрзување „на развојот на по-
себните интереси и способности кај младите и воз-
расните за задоволување на нивните разновидни оп-
штествени, научно-технички, културни и други пот-
реби и активности и 

— развивање на свеста и потребата на младите 
и возрасните за перманентно образование и култур-
но издигнување. 

Општествената улога и целта на високото обра-
зование се остварува и преку: 

— развивање на научноистражувачките и инвен-
тивните способности на младите и возрасните; 

— унапредување на научноистражувачката ра-
бота; 

— унапредување на примената на научните, тех-
ничко -технолошките и културните достигнувања во 
општествената практика и 

— создавање на нови научни, техничко-техно-
лошки и културни вредности. 

Член 4 
Работата на организациите за насочено образо-

вание е јавна. 
Член 5 

Воопитно-образовната дејност се остварува врз 
начелата на единственост, вертикална и хоризонтал- ' 
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на поврзаност и перманентност на образованието, 
како и врз меѓусебната зависност на образованието, 
науката и трудот. 

Член .6 
Дејноста на организациите за насочено образо-

вание и самоуправните интересни заедници во оваа 
област се од посебен општествен интерес. 

Член 7 
'Работниците во организациите на здружениот 

труд и во другите самоуправни организации и заед-
ници, земјоделците, работните луѓе кои со личен 
труд самостојно во вид на занимање вршат уметнич-
ка или друга културна дејност, адвокатска или дру-
га професионална дејност и работните луѓе кои са-
мостојно вршат дејност со личен труд со средства во 
сопственост на граѓаните и работните луѓе и граѓа-
ните во месните заедници (во натамошниот текст: 
работници, работни луѓе и граѓани), заедно со работ-
ниците во организациите за насочено образование (во 
натамошниот текст: работници во насоченото обра-
зование), ги утврдуваат, планираат и задоволуваат 
поединечните и заедничките образовни и кадровски 
потреби на здружениот труд и на општеството. 

Работниците и работните луѓе, согласно со свои-
те права, обврски и одговорности, се должни да се 
грижат и да создаваат услови за организирање и ост-
варување на воспитно-образовната дејност во своите 
организации на здружениот труд и другите самоуп-
равни' организации и заедници, да (соработуваат со 
организациите за насочено образование во израбо-
тувањето и остварувањето на плановите и програми-
те за Воспитно-образовната, дејност и во создавањето 
услови за изведување на образовно -работната прак-
тика, научноистражувачката работа и на другите про-
изводствени и општествено-корисни активности на 
учениците и студентите. 

Член 8 
Работниците, работните луѓе и граѓаните и ра-

ботниците во насоченото образование, општествено " 
економските односи во насоченото образование ги 
остваруваат врз начелата на самоуправното планира-
ње, доходот, слободната размена на трудот, соци-
јалистичката 'солидарност и заемност и самоуправно 
и рамноправно одлучување. 

Врз основа на начелата од став 1 на овој член, 
на работниците во насоченото образование им се 
обезбедува еднаква општеотвено-економска положба, 
како и на другите работници во здружениот труд. 

Член 9 
Работниците, работните луѓе и граѓаните кои во 

насоченото образование, врз начелата на социјалис-
тичката солидарност и заемност ги остваруваат свои-
те лични и заеднички потреби и интереси и работ-
ниците во насоченото образование, основаат самоуп-
равни (интересни заедници на насоченото образова-
ние (во натамошниот текст: заедници на насоченото 
образование). 

Член 10 
Организациите за насочено образование што ор-. 

ганизираат воспитно-образовна дејност за граѓаните 
на привремена работа и престој во странство ги 
применуваат одредбите на, овој закон. 

Член 11 
Воспитно-образовната дејност во организациите 

за насочено образование се изведува на македонски 
јазик. 

Во организациите на здружениот труд за средно 
образование (во натамошниот текст: училишта за 
средно образование) во кои се организираат пара-
лелки за припадниците на народностите во Соција-
листичка Република Македонија во местата во кои 
живеат, воспитно -образовната дејност се изведува на 
јазикот на соодветната народност. 

Во училиштата за ар едно образование во кои се 
организираат паралелки за припадниците на другите 
народи на Југославија, во местата во кои живеат, 
Воспитно-образовната дејност се изведува на јазикот 
на соодветниот народ. 

Доколку бројот на учениците припадници на на-
родностите во Социјалистичка Република Македонија, 
односно на другите народи на Југославија, во места-
та во кои живеат, не е доволен за организирање на 
паралелки на соодветните јазици, според одредбите 
на овој закон на овие ученици опфатени во учи-
лиштата за аредно образование со настава на маке-
донски јазик им се обезбедува и настава за изучу-
вање на јазикот на соодветната народност, односно 
народ. Оваа настава се организира ако во иста го-
дина на образование има најмалку 15 ученици при-
падници на иста народност, односно народ. 

Воспитно-образовната дејност во училиштата за 
средно образование, на подрачјето на кое живеат за-
едно македонскиот народ, припадниците на народ-
ностите во Социјалистичка Република Македонија и 
припадниците на другите народи на Југославија, се 
реализира врз единствена содржината и организа-
циона основа. 

Член 12 
Граѓаните на СФРЈ имаат право под еднакви 

услови да се образуваат во организациите за насо-
чено образование и да се здобиваат со степен на 
стручна подготовка. 

Припадниците на македонскиот народ кои жи-
веат надвор од границите на СФРЈ, имаат право во 
организациите за насочено образование да се здо- -
биваат со степен на стручна подготовка под услови 
утврдени со овој закон. 

Странските државјани и лицата без државјан-
ство, можат да се здобиваат со стручна подготовка, 
по правило, како и државјаните на СФРЈ, под усло-
ви утврдени со овој закон и со меѓународни 'дого-
вори. 

Член 13 
Организациите за насочено образование имаат 

печат. Во средината на печатот е грбот на Соција-
листичка Република Македонија. 

II. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Содржина и форми на Воспитно-образовната 
дејност 

Член 14 
Насоченото образование претставува програмска 

целина на различно насочени и меѓусебно поврзани 
планови, програми и форми на Воспитно-образовната 
дејност за подготвување на кадри -потребни за здру-
жениот труд, за другите општествени потреби и за 
задоволување на потребите за образование на поеди-
нецот. 

Член 15 
Со реализираше на плановите и програмите за 

Воспитно-образовната дејност во насоченото образо-
вание се обезбедува: 

— образование и воспитание за здобивање на 
степен на стручна подготовка; 

— доквалификација и преквалификација за нови 
работи и работни задачи, 

— (специјализација за одделни работи и работни 
задачи од ист вид и степен на стручна подготовка, 
стручно усовршување и оспособување за научноис-
тражувачка работа и 

— воспитна работа во ученичките и студентски-
те домови. 

Член 16 
Плановите и програмите за Воспитно-образовна-

та дејност во насоченото образование опфаќаат: 
— заедничка воспитно-образовна основа со поли-

техничка ориентација составена од општокултурни, 
општествено-економски, Природно-математички и про-
изводствено-технички содржини која, по правило, се 
остварува во ирките две години на средното обра-
зование и придонесува за зголемување на општооб-
разовната култура и насочувањето на учениците кон 
определена струка; 

— општообразовни содржини кои ја зголемуваат 
општообразовната култура на учениците и студенти" 
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те и се -изучуваат заедно со содржините за здобива-
ње степен на стручна подготовка; 

— заедничкостручни и посебностручни содржина 
за здобивање со определен степен на стручна подго-
товка за одделни занимања, односно за доквалифи-
кација и преквалификација; 

— изборни содржини (задолжителни и факулта-
тивни) со кои се задоволуваат интересите на учени-
ците и студентите за одделни научни и уметнички 
области, како и за одделни струки и занимања, а се 
изучуваат паралелно со заедничката воспитно-обра-
зовна обнова и заедничко-стручните и посебноструч-
ните содржини; 

, — содржини за специјализација за одделни ра-
боти и работни задачи од ист вид и степен на струч-
на подготовка, стручно усовршување и оспособување 
за научно-истражувачка работа и 

— 'содржини на слободните активности кои се 
наменети за поттикнување и задоволување на инте-
ресите на учениците и студентите за одделни облас-
ти на науката, уметноста, физичката и техничката 
култура. 

Член 17 
Планот и програмите за заедничката воспитно-

образовна основа на изборните (задолжителните и 
факултативните) (содржини, на општите содржини за-
еднички за сите струки од I до V степен на стручна 
подготовка и основите на плановите и 'програмите 
на слободните активности, ли изработува Републич-
киот завод за унапредување на образованиево и вос-
питувањето, а по предлог на Републичкиот педагош-
ки совет ли донесува и објавува Републичката само-
управна интересна заедница на насоченото образо-
вание (во натамошниот текст: Републичка заедница 
на насоченото образование). 

Плановите и програмите на заедничкостручните 
и посебностручните содржини за здобивање на опре-
делено занимање или група занимања од I до V 
степен на стручна подготовка, односно за доквали-
фикација и преквалификација, ги изработува Ре-
публичкиот завод за унапредување на образованието 
и воспитувањето во соработка со соодветните орга-
низации за насочено образование и организации на 
здружениот труд. 

Предлог на планови и програми за посебноструч-
ните содржини за одделни занимања од I до V. сте-
пен на стручна подготовка, можат да поднесат и ор-
ганизациите на здружениот труд кога се работи за 
задоволување на нивните посебни потреби. 

Плановите и програмите од ставовите 2 и 3 на 
овој член по предлог на 'Републичкиот педагошки со-
вет ги донесуваат и објавуваат соодветните заедници 
на насоченото образование. 

Со плановите и програмите за воспитно-образов-
ната дејност во средното образование се определува 
и профилот на наставниците и стручните работници. 

Програмата за Воспитната работа на ученичките 
домови ја изработува Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето, а по пред-
лог на Републичкиот педагошки совет ја донесува и 
објавува Републичката заедница на насоченото обра-
зование. 

Плановите и програмите за здобивање на степен 
на стручна подготовка за учениците со пречки во 
паихофизичкиот развој и за работно оспособување 
од член 55 на овој закон:, ги изработува Републич-
киот завод за унапредување на образованието и вос-
питувањето:, а по предлог на Републичкиот педагош-
ки совет ги донесуваат соодветните заедници на на-
соченото образование. 

Член 18 
Плановите и програмите за здобивање од VII до 

VII2 степен на стручна подготовка ги изработуваат 
организациите на здружениот труд за високо обра-
зование (во натамошниот текст: организации за ви-
соко образование), во соработка со соодветните орга-
низации на здружениот труд, а ги донесуваат орга-
низациите за високо образование. 

Мислење за плановите и програмите за Воспит-
но-образовната дејност од став 1 на овој член дава 

организацијата на здружениот труд во која е здру-
жена организацијата за вишко образование и уни-
верзитетот. 

Согласност на плановите за воспитно-образовна-
та дејност на организациите за високо образование 
дава соодветната заедница на насоченото образова-
ние. 

Плановите и програмите за воспитно -образовна-
та дејност во високото образование за предметите 
основи на маркоизмот, странски јазик4 и физичко вос-
питување ги донесува универзитетот во согласност 
со соодветната заедница на насоченото образование. 

Програмите за воспитната, културно-забавната и 
спортско-рекреактивната дејност на студентските до-
мови, ги изработуваат и донесуваат студентските до-
мови во согласност со Републичката заедница на на-
соченото образование. 

Член 19 
Плановите и програмите за содржините за спе-

цијализација на одделни работи и р а б о т и задачи од 
ист вид и степен на стручна подготовка, стручното 
усовршување и оспособување за научноистражувачка 
работа, ли изработува организацијата за насочено об-
разование во соработка со соодветни организации на 
здружениот труд, а ги донесуваат стручните органи 
на организацијата за насочено образование. 

(Програмите за содржините на слободните актив-
ности на учениците и студентите ги изработуваат и 
донесуваат организациите за насочено образование. 

Член, 20 
Организациите за насочено образование се долж-

ни да ја следат примената на плановите и програми-
те за Воспитно-образовната дејност и да даваат пред-
лози за нивно усовршување и изменување. 

Усовршување и изменување на плановите и про-
грамите за Воспитно-образовната дејност се врши на 
начин и постапка утврдени за нивно донесување. 

Член 21 
Во планот и програмите за Воспитно-образовната 

дејност на средното образование за припадниците на 
народностите во Со џија листичка Република Македо-
нија и за припадниците на другите народи, на Југо-
славија се вклучува и изучувањето на македонскиот 
јазик. 

Член 22 
Плановите и програмите за здобивање на степен 

на стручна подготовка во насоченото образование се 
изработуваат врз основа на утврдени образовни про-
фили. 

Образовните профили, по правило, опфаќаат 
неколку сродни занимања од иста или различна ка-
тегорија на сложеност. 

Образовните профили ли изработуваат Републич-
киот завод за унапредување на образованието и вос-
питувањето за занимањата од I до V степен на 
(стручна подготовка, а за занимањата од VII и VIII 
степен: на стручна подготовка организациите за висо-
ко образование. Образовните профили се изработу-
ваат во (соработка со соодветни организации на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници, Стопанската комора на Македонија и са-
моуправните интересни заедници на вработувањето, а 
ги утврдуваат соодветните заедници на насоченото 
образование. 

- Член 23 
Заедничката воспитно-образовна основа, за зани-

мањата од областа на уметностите и за занимања-
та од I и II степен на стручна подготовка, се сооб-
разува по обем и структура со особеностите и пот-
ребите на овие занимања. 

Заедничката воспитно-образовна основа за зани-
мањата од III, IV и V степен на стручна подготов-
ка со која се здобиваат лица од работен однос (обра-
зование со работа и од работа), се сообразуваат по 
обем и структура со особеностите и потребите на 
овие занимања доколку лицата што се здобиваат со 
овие занимања извршуваат работи и работни зада-
чи од соодветната струка. 
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Општовобразовните, заедничкостручните и посеб-
ностручните содржини, за з аним аа ата од III, IV и V 

степен на стручна подготовка со кои се здобиваат 
лицата преку образование со работа и од работа, се 

сообразуваат по обем, доколку лицата што се здо-
биваат со овие занимања извршуваат работи и ра-
ботни задачи од соодветната струка. 

'Сообразувањето на содржините на заедничката 
воспитно-образовна основа од став 1 и став 2 на овој 
член го врши Републичкиот завод за унапредување 
на образованието и воспитувањето. 

Сообразувањето на општообразовните, заедничко" 
стручните и посебностручните содржини од став 3 на 
овој член, го врши Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето во сора-
ботка со соодветните училишта за средно образова-
ние и соодветни организации на здружениот труд. 

Член 24 
По сообразените планови и програми од член 23 

на овој закон, за занимањата од I до V степен на 
стручна подготовка, можат да се образуваат и лица 
кои не се вработени, а имаат воспоставено однос 
што обезбедува вработување преку самоуправна инте-
ресна заедница на вработувањето. 

Член 25 
Плановите и програмите за Воспитно-образовна-

та дејност се остваруваат преку настава, образовно-
работна практика, слободни (активности, разни облици 
на самообразование, учество на учениците и студен-
тите во стручната, научно-истражувачката и уметнич-
ката работа, следење и оценување на успехот и на-
предувањето на учениците и студентите, учество во 
самоуправувањето, општонародната одбрана и опште-
ствената самозаштита, екскурзии, развивање на здрав-
ствената и физичката култура, самоуправно и оп-^ 
штествено организирање на учениците и студентите, 
општествено-културна дејност на учениците и сту-
дентите и други организирани облици за работа. 

Член 26 
Наставата во организациите за насочено образо-

вание се организира и изведува преку систем на 
(разновидни форми и методи, вежби, семинари и 
други облици на работа со учениците, односно сту-
дентите. 

Во училиштата за средно образование се орга-
низира и дополнителна воспитно-образовна работа за 
учениците кои (имаат тешкотии во совладувањето на 
воспитно-образовните содржини. 

Дополнителната настава се организира во текот 
на наставната година и по завршувањето на настав-
ната година врз основа на утврдена програма што 
ја донесува Наставничкиот колегиум на училиштето. 

Член 27 
Образовно-работната практика ја остваруваат 

учениците и студентите (Со учество во работниот про-
цес со кој се постигнуваат воспитно-образовни цели 
и задачи и се остваруваат производствени, услужни 
и други работни задачи. 

Образовно-работната практика опфаќа: практич-
на. настава, професионална практика, производна ра-
бота, феријална практика, стажирање и друго. 

Видот, времетраењето и времето на реализација-
та на образовно-работната практика се утврдуваат 
со плановите и програмите за Воспитно-образовната 
дејност. 

Образовно-работната практика се реализира во 
организациите за насочено образование, организа-
циите на здружениот труд и другите самоуправни 
организации и заедници и кај работни луѓе кои са-
мостојно вршат занаетчиска или друга стопанска деј-
ност или услуга со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните. 

Член 28 
Организациите на здружениот труд се должни 

да учествуваат во реализирањето на плановите и про-
грамите за образовно-работната практика со обезбе-
дување на соодветни работни задачи за учениците и 

студентите, потребен број наставници и инструкто-
ри, производствени работилници и други средства за 
настава и обука. 

Организацијата за насочено образование е долж-
на да го организира и следи изведувањето на обра-
зовно-работната практика што се остварува ВО' орга-
низациите на здружениот труд и другите самоуправ-
ни организации и заедници и кај работните луѓе кои 
самостојно вршат занаетчиска или друга стопанска 
дејност или услуга со личен труд со средства во соп-
ственост на граѓаните. 

Начинот и условите за остварување на плановите 
и програмите за образовно-работната практика се 
утврдува со самоуправни спогодби што ги склучуваат 
организациите за насочено образование со други ор-
ганизации на здружениот труд. 

Начинот на соработката и остварувањето на об-
разовно-работната практика кај работни луѓе кои са-
мостојно вршат занаетчиска или друга стопанска деј-
ност или услуга со личен труд и средства во соп-
ственост на граѓаните, се утврдува со договор меѓу 
работните луѓе и организациите за насочено обра-
зование. 

Член 29 
За развивање на самостојност во работата и на 

инвентивните способности, стекнување на искуства во 
самоуправувањето, како и за задоволување на инте-' 
ресите и желбите на учениците и студентите од об-
ласта на науката, техниката, културата и физичката 
култура во организациите за насочено образование 
се организираат слободни активности и ученички и 
студентски задруги. 

Слободните активности се организираат преку 
организации на учениците и студентите, друштва, 
клубови и други форми. 

Член 30 
Учеството на учениците, односно студентите во 

стручната, научноистражувачката, уметничката и 
друг вид творечка работа претставува посебен вид, 
образовно-работна практика, преку која учениците, 
односно студентите се вклучуваат во реализирање на 
дел од работните задачи на организациите за насо-
чено образование и се оспособуваат за самостојна 
творечка дејност. 

Член 31 
Учениците и студентите учествуваат во самоуп-

равувањето во организациите за насочено образова-
ние, се оспособуваат за самоуправување и придоне-
суваат за поуспешно организирање и остварување на 
воспитно -образовната дејност. 

Член 32 
Учениците и студентите активно се вклучуваат 

во остварување на плановите и програмите за оп-
штонародна одбрана и општествена самозаштита што 
се остваруваат во организацијата за насочено обра-
зование, односно организациите на здружениот труд 
во кои учениците и студентите ја реализираат обра-
зовно-работната практика. 

Член 33 
Екскурзиите претставуваат вид на воспитно-обра-

зовна дејност со која на организиран начин се про-
шируваат општите и други сознанија на учениците и 
студентите за одделни подрачја од животот и ра-
ботата на луѓето. 

Екскурзиите се изведуваат според програми што 
ги донесуваат организациите за насочено образо-
вание. 

'Согласност на програмите од став 2 на овој член 
за средното образование и воспитание, дава Репуб-
личкиот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето. 

Член 34 
Општествено -култури ата дејност на учениците и 

студентите во организациите за насочено образова-
ние е форма на непосредно вклучување и презенти-
рање на резултатите од нивната работа, информи-
рање на јавноста за состојбите и проблемите во вос-
питно-образовниот процес и организирање воспитно-
образовни, културно-уметнички и слични активности 
во средината во која работат. 
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Член 35 
Развивањето на здравствената и физичката куд--

тура на учениците и студентите се остварува преку 
редовна и факултативна настава по физичко и 'здрав-
ствено воспитување и преку летувања, зимувања, ло-
горувања и излети, грижа за хигиенски услови за 
живот и работа, организирана целосна или делумна 
исхрана н,а учениците и 'студентите и редовни лекар-
ски прегледи. 

Член 36 
Стручната подготовка се 'распоредува во осум 

степени, во зависност од 'сложеноста на работите на 
одделни занимања и целите и (содржината на обра-
зованието. 

Стручната -подготовка од I до V степен е средно 
образование, VII степен на стручна подготовка — 
вите образование, VI2 степен на стручна подготовка 
- специјализација во вишето образование, VIII сте-
пен на стручна подготовка - високо образование, 
VI12 степен на стручна подготовка - постдипломски 
студии и VIII степен на стручна подготовка — док-
торат на науки. 

Член 37 
Степен на стручна подготовка се здобива со завр-

шување на соодветен план и програма за воспитно-
образовна дејност со редовно вклучување во Воспит-
но-образовната дејност "(редовно образование) и по 
пат на полагање на испити, односно самостојно сов-
ладување на програмите преку самообразование (вон-
редно образование). 

На учениците и студентите кои се здобиваат со 
степен на стручна подготовка преку вонредно обра-
зование, организациите за насочено образование се 
должни да им даваат организирана помош за совла-
дување на плановите и програмите за воспитно-обра-
зовната дејност. 

- Начинот на давање помош од став 2 на овој 
член, се регулира 'со статутот на организацијата за 

насочено образование. 
Член 38 

Стручната подготовка се одбележува со стручен 
назив кој го содржи видот и степенот на стручната 
подготовка. 

За завршените студии на медицински факултет 
стручната подготовка се одбележува со стручен на-
зив доктор на медицина, а на стоматолошки факул-
тет со стручен назив доктор на 'Стоматологија. 

Стручниот назив од став 2 на овој член се става 
по името на лицето кое се здобило со него. 

Член 39 
Времетраењето на образованието за здобивање 

на степен на стручна подготовка изнесува за: 
— I степен на стручна подготовка од три месеци 

до една година; 
— II степен на стручна подготовка од една до 

две ГОДИНИ; 
— III степен на стручна подготовка од две и пол 

ДО т р и 'ГОДИНИ; 
— IV степен на стручна подготовка ' од три до 

четири 'ГОДИНИ ; 
— V степен на стручна подготовка од четири до 

пет години, односно од три месеци до една родина 
кога се остварува како специјализација; 

— VII степен на стручна подготовка од една и 
пол до две години, а по исклучок до две и пол го-
дини; 

— VI2 степен на стручна 'подготовка од "тест ме-
сени 'до една година; 

— VIII степен на стручна подготовка од ТРИ И 
пол до четири години, а по исклучок до пет години и 

— VII2 степен на стручна подготовка од една 
до две години ако со друг закон не е поинаку опре-
делено. 

Времетраењето на образованието одделно за за-
нимањата од секој образовен ПРОФИЛ поконкретно 

се определува со плановите и програмите за воспит-
но образовната де јност. 

Член 40 
I степен на стручна подготовка се здобива со: 
— завршување на соодветен план програми за 

воспитно-образовна дејност за I степен на стручна 
подготовка по завршено основно воспитание и обра-
зование ; 

— завршување на план и програми за воспитно-
образовна дејност кои, покрај содржините за I сте-
пен на стручна подготовка, (содржат и содржини од 
планот и програмите за воспитно-образовна дејност 
на основното воспитание и образование. 

Член 41 
II степен на стручна подготовка се здобива со: 
— завршување на 'соодветен план и програми за 

воспитно-образовна дејност за II степен на стручна 
подготовка по здобивање на I степен на стручна под-
готовка; 

— завршување на план и програми за воспитно-
образовна дејност за II степен на стручна подготовка 
по завршено основно воспитание и образование; 

— завршување на план и програми за воспитно-
образовна дејност кои, покрај содржините од II сте 
лен: на стручна подготовка, 'содржат и содржини од 
планот и програмите за воопитно-образовна дејност 
на основното воспитание и образование. 

Член 42 
III степен на стручна подготовка се здобива со: 
— завршување на заедничката воспитно-образов-

на основа и соодветен план и програми за воспитно-
образовна 'дејност за III степен на стручна подго-
товка : 

—. завршување на I или II степен на стручна 
подготовка и соодветен план и програми за воспит-
но-образовна дејност за III (степен, ако пред или во 
текот на совладувањето на планот и програмата за 
III степен на стручна подготовка се 'совлада и заед-
ничката воспитно-образовна основа. 

Член 43 
IV (степен на стручна подготовка се здобива' со; . 
— завршување на заедничката воспитно-образовна 

основа и соодветен план и програми за воспитно-
образовна дејност за IV степен на стручна подго-
товка ; 

— завршување на III степен на стручна подго-
товка и ^соодветен план и програми за воспитно-обра-
зовна дејност за IV степен на стручна подготовка; 

— завршување на I или II степен на стручна 
подготовка и соодветен план и програми/за вО 'Спит-
но-образовна дејност за IV (степен на стручна подго-
товка, ако пред или во текот на 'совладувањето на 
програмата за IV степен: се совлада и заедничката 
воспитно-образовна основа. 

Член 44 
V степен на стручна подготовка се здобива со: 
— завршување на заедничката воспитно-образовна 

основа и 'соодветен план и програми за воспитно-
образовна дејност за V степен на стручна подго-
товка; 

— завршување на IV степен на стручна подго-
товка или по исклучок III степен на стручна подго-
товка и работно искуство од најмалку две години 
на соодветни работи и работни задачи и план и 
програми за воспитно-образовна дејност за V степен 
на стручна подготовка (специјализација во средното -
образование). , -

Член 45 
VII степен на стручна подготовка - (во натамош-

ниот текст: в и т е образование) се здобива со завр-
шување на ,соодветни планови и програми за воспит-
но-образовна дејност по претходно завршен V, IV 
или III степен на стручна подготовка. 

Член 46 
VI2 степен на стручна подготовка (во натамош-

ниот текст: специјализација во вишето образование) 
се здобива со завршување на соодветни планови и 
програми за воспитно-образовна дејност за специја-
лизација по правило, од работа и со работа, по прет-
ходно завршен VII степен на стручна подготовка и 
работно искуство од најмалку две години на соод-
ветни работи и работни задачи. 
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Член 47 
VIII степен на стручна подготовка (во натамош-

ниот текст: вишко образование) се здобива со: 
— завршување на соодветни планови и програми 

за воспитно-образовна дејност за високото образова-
ние по претходно здобиен IV, I I I или V степен на 
стручна подготовка; 

— завршување на соодветни планови и програми 
за воспитно-образовна дејност за високото образование, 
по претходно завршено више образование од иста 
или (сродна струка. 

Член 48 
VII2 'степен на стручна подготовка (во натамош-

ниот текст: постдипломски 'студии) се организира 
како студии за наука, односно уметничко усовршу-
вање (магистратура) и студии за стручно усовршу-
вање (специјализација). 

VII2 степен на стручна подготовка се здобива со 
завршување на соодветни планови и програми за 
воспитно-образовна дејност, по претходно завршен 
VIII степен на стручна подготовка. 

'Со постдипломските студии за научно, односно 
уметничко усовршување ^магистратура), кандидатот се 
воведува во методите на научноистражувачката, од-
носно уметничката работа и му се овозможува здо-
бивање со продлабочени знаења од определена науч-
на, односно уметничка област. 

Со постдипломски студии за стручно усовршу-
вање (специјализација) на кандидатот му се овозмо-
жува здобивање на специјализирани и продлабочени 
знаења во една или повеќе научни, уметнички и 
стручни дисциплини што се потребни за успешно из-
вршување на 'стручните работи од определено работ-
но подрачје, односно определен вид на работа за 
што се потребни (специјализирани и продлабочени 
знаења. 

Член 49 
VIII степен на стручна подготовка (во натамош-

ниот текст: докторат на науки), се здобива со ус-
пешна одбрана на научен труд '(докторска дисерта-
ција) по претходно завршена магистратура или спе-
цијализација според условите утврдени со Законот за 
здравствена заштита. 

За здобивање на докторат на науки се вклучу-
ваат лица со завршена магистратура од иста или 
сродна научна област и кои покажуваат способност 
за научна -работа. 

За здобивање со докторат на науки по исклучок 
можат да се вклучат и лица со завршено високо об-
разование и се истакнале со научни и стручни резул-
тати во практиката и кои објавиле соодветни научни 
и стручни трудови кои но посебна постапка ќе се 
оценат дека се на ниво на VII2 степен. 

Член 50 
Докторската дисертација е самостоен научен 

труд, кој по методологијата на обработката и по на-
учниот придонес е соодветен за утврдување на спо-
собностите на кандидатот за самостојна научна ра-
бота во научните подрачја за кои се здобива докто-
ратот на науки. 

Докторската дисертација се брани јавно пред ко-
мисија од 5 члена, составена од наставници во зва-
ње најмалку доцент, односно научни работници во 
звање најмалку научен соработник, од кои мнозин-
ството се доктори на науки. 

Лицето кое ќе изработи и успешно одбрани док-
торска дисертација се здобива со научен степен док-
тор на науки. 

Член 51 
На истакнати научни, културни и други јавни 

работници од земјата и странство кои .со своите дела 
ја унапредиле научната мисла, културата и другите 
делови на општествениот и јавниот живот, по пред-
лог на (соодветните организации за високо образова-
ние, универзитетот може да им додели титула поче-
сен доктор. 

Член 52 
Докторат на науки се одзема ако се утврди дека 

докторската дисертација не е самостоен научен: труд 
или не претставува придонес за науката. 

Постапка за одземање на докторатот на науки 
покренув а универзитетот. 

Предлог за одземање на докторат на науки под-
несува комисија што ја формира универзитетот од 
редот на наставниците и научните работници. Нај-
малку два члена од комисијата се ЕО звање редовен 
или (вонреден професор или други истакнати научни 
работници од областа во која е здобиен докторатот. 

Членови на комисијата од став 3 на овој член 
не можат да бидат лицата пред кои е 'бранета док-
торската дисертациј а. 

Член; 53 . 
Поблиски одредби за постапката за постдиплом-

ски 'студии, докторат на науки и за титулата почесен 
доктор се утврдуваат со статутот на организацијата 
за високо образование, доколку тоа право' не е пре-
несено на универзитетот. 

2. Образование на учениците со пречки 
во психофизичко! развој 

Член 54 
Во училиштата за средно образование за здоби-

вање на степен на стручна подготовка се вклучуваат 
и лица до пречки во психо физичкиот развој кои за-
вршиле основно воспитание и образование. 

Училиштата 'за средно образование, во кои се 
организира и остварува образование и воспитание за 
учениците со пречки во психофизичкиот развој, по-
крај остварувањето на целите и задачите на вос-
питување и образованието се грижат и за создавање 
на дополнителни услови за совладување на плановите 
и програмите за Воспитно-образовната дејност од 
страна на учениците. 

Член 55 
За учениците со пречки во психофизичкиот раз-

вој, 'кои 'поради природата на пречките во психо-
ф и з и ч к и о т развој не можат да се вклучат во програ-
ми за здобивање на степен на стручна подготовка, 
училиштата за 'Средно образование можат да органи-
зираат посебни паралелки или групи за работно ос-
пособување во кои наставата се изведува по посеб-
ни планови и програми за воспитно-образовна деј-
ност што се донесуваат на начин и постапка опреде-
лени 100 член 17 на овој закон. 

За работната оспособеност на учениците од став 
1 на овој член се издава уверение. 

Член 56 
Во училиштата за средно образование се вклучу-

ваат ученици кои се категоризирани и евидентирани 
според водот и степенот на пречките во поихофизич-
киот развој. 

Бројот на учениците со пречки во психофизич-
киот развој во паралелките го пропишува Републич-
киот педагошки совет. 

3. Оценување и напредување на учениците 
и студентите 

Член 57 
Организациите за насочено образование, органи-

зираат систем на следење, поттикнување и оценува-
ње на успехот на учениците и студентите, следење и 
вреднување на резултатите од Воспитно-образовната 
дејност и редовно информирање на учениците и сту-
дентите, родителите, заинтересираните организации 
на здружениот труд, други самоуправни организации 
и заедници и општеството во целина. 

Член 58 
Успехот на учениците и студентите во совладу-

вањето на планот и програмите за Воспитно-образов-
ната дејност се следи и оценува континуирано. 

Член 59 
Оценувањето на учениците и студентите се врши 

јавно. 
Оценките се внесуваат во соодветна педагошка 

евиденција и документација. 
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Член 60 
Учениците во средното образование се оценуваат 

за успехот постигнат по одделни наставни предмети, 
образовно-работната практика и поведението. 

Лицата кои се образуваат од работен однос не 
се оценуваат по поведение. 

Успехот на учениците се изразува со бројчаник 
оценки, и тоа: одличен (5), многу добар (4), добар 
(3), доволен (2) и недоволен (1). Освен оценката 
недоволен (1) која е негативна, другите оценки се 
позитивни. 

Поведението на учениците се изразува со оцен-
ките: примерно, добро и незадоволително. 

Оценувањето е континуирано во текот на воспит-
но-образовниот процес, а конечните оценки се утвр-
дуваат на крајот на 'совладувањето на програмата, по 
завршување на наставната година, односно степенот. 

Оценките по предметите од факултативната нас-
тава се внесуваат во свидетелството, но не влијаат 
врз општиот успех на ученикот. 

Општиот успех се изразува со оценките: одличен, 
многу добар, добар, доволен и недоволен. Општиот 
успех се утврдува врз основа на оценките од сите 
задолжителни наставни предмети и воспитно-обра-

. зовни подрачја. 
Член 61 

Конечните оценки, освен оценките од став 3 на 
овој член, по предлог на предметниот наставник, ги 
утврдува Наставничкиот колегиум на парал елката. 

При утврдувањето на конечните оценки учеству-
ваат и учениците — делегати на ученичката заедни-
на на паралелната. 

Конечната оценка по предметот што го полага 
ученикот ја утврдува комисија непосредно по полага-
њето на испитот. 

Наставничкиот колегиум на паралелката може да 
одлучи на ученикот да не му се утврди конечна 
оценка по одделен предмет, ако оцени дека нема до-
волно елементи за утврдување на оценката и да го 
упати ученикот да полага испит на годината по од-
ношиот предмет. 

Во музичкото и балетското образование конеч-
ните оценки по главните стручни предмети ги утвр-
дува посебна испитна комисија. Со планот и програ-
мите за воспитно-образовната дејност се определу-
ваат предметите по кои се врши комисиско испи-
тување. 

Член 62 
Ако ученикот не е задоволен со некои конечни 

оценки што му се соопштени во рок од 3 дена од 
соопштувањето на оценките, има право да поднесе 
приговор до Наставничкиот колегиум на училиште 
то за средно образование. 

Наставничкиот колегиум на училиштето за сред-
но образование ја испитува оправданоста на приго-
ворот и може да одлучи оценката да ја потврди, да 
ја измени или да организира повторно проверување 
на знаењата на ученикот. 

Ако се организира повторно проверување на зна-
ењата на ученикот се формира комисија за испиту-
вање, а наставникот кој ја предложил оценката и 
против кој е поднесен приговорот не може да уче-
ствува во работата на комисијата. 

Член 63 
Учениците кои по завршувањето на годината, од-

носно степенот на стручната подготовка имаат до 
три негативни оценки по одделни предмети се упа-
туваат на поправен испит по тие предмети. 

Испитите од став 1 на овој член се полагаат во 
училиштето за ,средно образование што го посетувале 
учениците. 

За подготвување на учениците за полагање на 
поправни испити училиштето за средно образование 
е должно да организира настава, консултации и дру-
ги форми на педагошка помош на учениците. 

Поблиски одредби за организирање на наставата 
и другите форми од 'став 3 на овој член се утврду-
ваат со статутот на училиштето за средно образо-
вание. 

Член 64 
Учениците имаат право поправниот испит по се-

кој предмет да го полагаат двапати, по еднаш во 
двата испитни рока. 

Учениците кои по завршувањето на наставната 
година, односно 'степенот на стручна подготовка до-
биле четири и повеќе негативни оценки, не ја завр-
шуваат 'годината, односно степенот на стручната под-
готовка. Годината односно степенот на стручната 
подготовка, не ја завршуваат и учениците кои на 
поправниот испит во вториот испитен рок добиле не-
гативна оценка или неоправдано не се јавиле на 
поправниот испит. Овие ученици имаат право пов-
торно да се запишат во истата година, односно сте-
пен. 

Доколку ученик по ислушувањето на I, односно 
II година од заедничката воспитно-образовна ' основа 
се вклучува во оспособување за I, односно II степен 
на стручна подготовка, му се признаваат претходно 
добиените позитивни оценки. 

Ученикот може да повторува еднаш во текот на 
образованието за I, односно II степен на стручна 
подготовка, односно двапати за III, IV и V степен 
на стручна подготовка, вклучувајќи ја и заедничката 
воспитно-образовна основа. 

Учениците кои поради причини определени со 
статутот на училиштето за средно образование не ја 
завршиле годината, можат уште еднаш .да се запи-
шат во истата година. 

Учениците кои се упатени да повторуваат по 
вторпат, односно по третпат, можат да се вклучат во 
изучување на програма за друго занимање. 

Ученик кој во последната година од образова-
нието за степен на стручна подготовка на крајот на 
учебната година има најмногу три негативни оцен-
ки, може да ги полага испитите и покше вториот ис-
питен рок. 

Член 65 
За учениците кои имаат одличен успех и се ис-

такнуваат 'со способности, знаења и работни навики, 
училиштето за средно образование може да органи-
зира здобивање на определен степен на стручна под-
готовка, односно завршување на година или целосно 
средно образование и за покусо времетраење. 

За подготвувањето на учениците од став 1 на 
овој член, се организираат посебни наставни консул-
тации и други видови воспитно-образовна дејност. 

Условите и организацијата за напредувањето на 
учениците од став 1 на овој член ги пропишува Ре-
публичкиот педагошки совет. 

Член 66 
Во училиштата за средно образование се пола-

гаат редовни и поправни испити. 
Редовни испити се испитите што ги полагаат уче-

ниците кои останале неоценети на крајот на годи-
ната, односно степенот на стручната подготовка, ис-
питите што ги полагаат учениците при преминот од 
еден во друг вид образование, односно степен на 
стручна подготовка, испитите што ги полагаат учени-
ците кои се здобиваат со степен на стручна подго-
товка преку вонредно образование, испитите што ги 
полагаат учениците од член 64 став 5 на овој закон, 
испитите што ги полагаат лицата кои се образуваат 
во странство и испитите по факултативните содр-
жини. 

Поправни испити полагаат учениците кои на кра-
јот на наставната година, односно по завршување на 
програмата добиле негативни оценки по одделни 
наставни предмети според член 63 став 1 на овој 
закон и учениците кои останале неоценети на кра-
јот на наставната година односно по завршувањето 
на програмата, а на редовниот испит добиле најмно-
гу 3 негативни оценки по одделни предмети. 

Член 67 
Редовните испити од член 66 став 2 на овој 

закон, освен испитите што ги полагаат учениците 
кои останале неоценети на крајот на наставната го-
дина, односно по завршувањето на програмата, мо-
жат да се полагаат неограничено, 
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Учениците кои го започнале полагањето на ре-
довните испити од една година во определено учи-
лиште за средно образование, полагањето не можат 
да го продолжат во друго училиште. 

Член 68 
Успехот на студентите се изразува со оценки од 

5 до 10. Оценката 5 означува.недоволен успех. 
По завршување на студиите се утврдува просечен 

успех на студентот како аритметичка средина на по-
зитивните оценки по сите наставни предмети во те-
кот на студиите вклучувајќи ја и оценката од дип-
ломската работа. 

Член 69 
Оценките по одделни наставни предмети се утвр-

дуваат врз основа на севкупната работа на студен-
тот во текот на годината и резултатите покажани 
на испитите. 

Испитите студентите можат да ги полагаат усме-
но, писмено, усмено и писмено, со изработување на 
пишуван труд и ш изработување на практични за-
дачи. 

Испитите се полагаат пред предметниот настав-
ник или пред испитна комисија. 

Член 70 
Организацијата за високо образование испитите 

ги организира во јунски, селтемвриски, ноемвриски, 
февруарски и априлски испитен рок. 

Организацијата за високо образование испитите 
ги организира и во други испитни рокови утврдени 
со статутот на организацијата и тоа за студентите 
кои постигнуваат повисок успех во студиите од член 
74 на овој закон, за студентите — апсолвент, вон-
редните студенти и студентите кои по вторпат ја за-
пишуваат истата година на студии. 

Член 71 
Студент кој не е задоволен од оценката добиена 

на испитот има право на приговор до работоводниот 
орган на организацијата за високо образование во 
рок од два дена од соопштувањето на оценката. 

Член 72 
Студентот стекнува право на занишување во на-

редна година, ако во рокот определен за запишува-
ње ги положи испитите по сите наставни предмети 
за кои наставата завршува во претходната година. 

По исклучок студентот може да ја запише на-
редната година и,ако не положиш два испита од прет-
ходната година, под услов истите да ги положи зак-
лучно со февруарекиот испитен' рок на годината што 
ја запишал. Студент кој во определениот рок не ги 
положи испитите, ја повторува годината. 

Член 73 
Во текот на студиите за VII степен на стручна 

подготовка редовните студенти можат да повторуваат 
само еднаш. Во текот на студиите за VIII степен на 
стручна подготовка редовните студенти можат да 
повторуваат два пати. Истата година на студии сту-
дентите можат да ја повторуваат само еднаш. 

Во текот на студиите за VII степен на стручна 
подготовка вонредните студенти можат да повтору-
ваат два пати. Во текот на студиите за VIII степен 
на стручна подготовка вонредните студенти можат 
да повторуваат четири пати. 

Организациите за вишко образование на кои 
студиите за VIII степен на стручна подготовка траат 
повеќе од четири години, со статутот можат да опре-
делат студентите во текот на студиите да можат да 
повторуваат уште еднаш. 

Студентите кои во рок од две години по ансол-
Бирањето не ги завршат студиите го губат статусот 
на студент. 

Студентите и апсолвентите, кои посади причини 
определени со статутот на организацијата за високо 
образование не ја завршиле годината, односно сту-
диите во времето определено со ставовите 1 и 2 на 
овој член, рокот за завршување па го пилата, односно 
студиите им се продолжува за времето колку што 
траела опременоста. 

Студентите односно апсолвентите кои не ќе ја 
завршат годината, односно студиите во роковите ут-
врдени во став 1 став 2 став 3 и став 4 на овој 
член можат да се запишат уште еднаш на друг вид 
студии. 

Член 74 
На студентите кои постигнуваат повисок успех 

во студиите организацијата за високо образование 
им овозможува да го завршат образованието за по-
кратко време од предвиденото за редовна настава. 

Со статутот на организацијата за високо образо-
вание поблиску се уредуваат условите и начинот за 
остварување на правото од став 1 на овој член. 

Член 75 
Учениците од завршните години на образование-

то кои покажуваат одличен успех и се истакнуваат 
со способности, знаења и работни навики и сту-
дентите од завршните години на студиите кои пос-
тигнуваат повисок успех во студиите, можат паралел-
но да се здобиваат со стручна подготовка и за друго 
занимање. 

Студентот, по проширување на своите знаења 
може да запише одделни наставни предмети и од 
друг образовен профил во својата или друга органи-
зација за вишко образование и да полага испити 
по тие наставни предмети. Исто право имаат и лица-
та кои се здобиле со VII и VIII степен на стручна 
подготовка. 

Условите и начинот за здобивање образование 
од став 1 на овој член и за запишување на одделни 
наставни предмети од став 2 на овој член се утвр-
дуваат ш статутот на организацијата за насочено об-
разование. 

Член 76 
Поблиски прописи за начинот на оценувањето и 

напредувањето на учениците и за полагање на испи-
ти во средното образование, донесува Републичкиот 
педагошки совет. 

Поблиски одредби за следењето, оценувањето и 
напредувањето и полагањето на испити на студенти-
те, се утврдуваат со статутот на организацијата за 
високо образование. 

4. Организација на работата во организациите 
за насочено образование 

Член 77 
Воспитно-образовната работа во насоченото обра-

зование се организира и остварува по учебни го-
дини. 

Реализацијата на планот и - програмите за Вос-
питно-образовната дејност во текот на учебната го-
дина се организира по полугодија, односно семестри 
или други временски периоди што се определува со 
плановите и програмите за Воспитно-образовната деј-
ност. 

Учебната година во средното образование, по 
правило почнува на 1 септември, а завршува на 31 
август следната година. 

Поблиски одредби за организацијата на учебна-
та година за училиштата за средно обарзование до-
несува Републичкиот педагошки совет. 

Учебната година во високото образование поч-
нува на 1 октомври, а завршува на 30 септември 
следната година и се дели на два семестри, зимски 
и летен. ' . . 

Почетокот и завршетокот на -семестрите од став 
г; на овој член и времето на ОДМОРОТ за студентите, 
се утврдуваат со 'статутот на организацијата за ви-
соко о бр азов ание. 

Член 78 
Во особено оправдани случаи (епидемија, елемен-

тарни непогоди и друго) наставата во организациите 
за насочено образование може да се прекине во те-
кот на наставната година За прекинот на наставата 
во училиштата за средно образование одлучува из-
вршниот совет на собранието па општината, а во ор-
ганизациите за високо образование универзитетот. 
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Член 79 
Во училиштата за средно образование настава 

не се изведува за време на ученичките одмори и на 
денот на училиштето. 

На 24 мај секоја година, на Денот на словен-
ските просветители Кирил и Методиј, во организа-
циите за насочено образование се организираат све-
чености и на тој ден не се изведува настава. 

Член 80 
Организациите за насочено образование се долж-

ни во текот на учебната година да го остварат вкуп-
ниот број работни денови, односно часови предви-
дени со плановите и програмите за Воспитно-образов-
ната дејност. 

Ч лен 81 
Вкупниот број часови за наставата по задолжи-

телните програми за Воспитно-образовната дејност и 
образовно-работната практика во насоченото обра-
зование, предвидени со плановите и програмите за 
воспитно-образовната дејност, може да изнесува нај-
многу 30 часа неделно. 

Вкупниот број часови за факултативните и- други 
програми, може да изнесува најмногу четири часа 
неделно. 

Член 82 
Часот по теоретската настава трае 45 минути, а 

часот по образовно-работната практика трае 60 ми-
нути. 

Член 83 
Воспитно-образовната работа во насоченото об-

разование се организира и изведува во воспитно-
образовни групи (паралелки, години, одделенија, от-
сечи, насоки, воспитни групи) и индивидуално. 

Поблиски одредби за организирањето и работата 
на воспитно-образовните групи се утврдуваат со са-
моуправен општ акт на организацијата за насочено 
образование. 

Член 84 
Бројот на учениците во паралелка не може да 

изнесува повеќе од 35. 

5. Ученици и студенти 

Член 85 
Статус на ученик, односно студент се стекнува 

со запишување во организација за насочено образо-
вание. 

При запишувањето, учениците и студентите се 
определуваат за образование според определен; план 
и програма за воспитно-образовна дејност. 

Запишувањето во прва година во средното обра-
зование и воспитание, како и запишување за образо-
вание за стекнување на степен на стручна подготов-
ка, се врши по пат на конкурс кој се објавува нај-
доцна до 31 март. 

Конкурс за запишување на учениците и студен-
тите во насоченото образование, по исклучок, може 
да се објави и во друго време во годината и тоа. 
најмалку еден месец пред отпочнување на реализа-
ција на определен план и програма за воспитно-об-
разовна дејност. 

Член 86 
План за запишување на учениците и студентите 

изработува секоја организација за насочено образо-
вание врз основа на утврдени образовни потреби на 
организациите н:а здружениот труд, пошироките пот-
реби на општеството и личните интереси на учени-
ците и студентите. 

Плановите за запишување на учениците и сту-
дентите на организациите за насочено образование 
се усогласуваат во заедниците на насоченото обра-
зование. 

Запишувањето на учениците и студентите во ор-
ганизациите за насочено образование се врши врз 
основа на усогласените планови и одлуките за запи-
шување што ги донесуваат заедниците на насоченото 
образование. 

Член 87 
Одлуките за запишување на учениците и студен-

тите, заедниците за насочено образование ги донесу-
ваат за секоја учебна година. 

Со одлуките од став 1 на овој член се утврдува 
бројот на учениците и студентите за секоја органи-
зација за насочено образование по вид на образова-
ние и степен "на стручна подготовка. 

Член 88 
Организациите за насочено образование распи-

шуваат конкурс за запишување на учениците, однос-
но студентите врз основа на одлуките за запишу-
вање од членовите 86 и 87 на овој закон. 

Во конкурсот се наведува бројот на учениците, 
односно студентите, по вид на образование и степен 
на стручна подготовка, условите и критериумите за 
избор и .запишување, време на пријавувањето и пос-
тапката за спроведување на конкурсот. 

Условите и критериумите за избор и запишување 
на учениците од став 2 на овој член се усогласуваат 
во заедниците на насоченото образование, а за сту-
дентите во универзитетот. 

Објавувањето на конкурсот за запишување на 
учениците, доколку е постигната согласност м^ѓу 
училиштата за средно образование, го врши Репуб-
личката заедница на насоченото образование. Кон-
курсот за запишување на студентите го објавува ор-
ганизацијата за високо образование, доколку тоа 
право не е пренесено на универзитетот. 
^ 

Член 89 
Решение за запишување на учениците, односно 

студентите донесува стручниот орган на организа-
цијата за насочено образование. 

Против решението со кое се одбива барањето за 
запишување, учениците и нивните родители, односно 
старатели и студентите, во рок од 5 дена од денот 
на огласувањето на решението, можат да поднесат 
приговор до советот на организацијата за насочено 
образование. Советот е должен да донесе решение 
по приговорот во рок од 8 дена од денот на при-
мањето на приговорот. 

Решението по приговорот е конечно. 

Член 90 
Учениците, односно студентите можат да имаат -

статус на редовни или вонредни ученици, односно 
студенти. 

Како вонредни ученици, односно студенти мо-
жат да се запишуваат лица кои ги исполнуваат ус-
ловите за запишување и имаат засновано работен 
однос, како и лица кои од оправдани причини оп-
ределени со статутот на организацијата за насочено 
образование не се во можност да се запишат како 
редовни ученици, односно студенти. 

Оправдани причини од став 2 на овој член се 
сметаат: 

— потешка, долготрајна болест која оневозмо-
жува редовно следење на наставата подолго од едно 
полугодие, односно семестар; 

— инвалид кој не е во состојба да ја посетува 
наставата; 

— родител на дете додека трае породилно от-
суство ; 

— лице кое привремено престојува во странство, 
поради тоа што родителите му живеат во стран-
ство и 

— други причини утврдени со статутот на орга-
низацијата за насочено образование 

Како вонредни ученици можат да се запишу-
ваат и лица кои воспоставиле однос со организациите 
на здружениот труд или со самоуправна интересна 
заедница за вработување што обезбедува вработу-
вање. 

Како вонредни ученици можат да се запишуваат 
лица кои не се во работен однос и немаат вос-

поставено однос со организации на здружениот труд 
и самоуправни интересни заедници за вработување 
што обезбедува вработување, доколку не е запишан 
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потребниот број ученици за определено занимање, 
предвиден со планот за запишување според член 86 
на ОВОЈ закон. 

Член 91 
Вонредните ученици, односно студенти од член 

90 на овој закон се должни при запишувањето да 
приложат соодветен доказ. 

Член 92 
За лицата кои се здобиваат со степен на струч-

на подготовка од работен однос, органот на управу-
вање на организацијата на здружениот труд доне-
сува одлука која ги содржи обврските на: 

— организацијата на здружениот труд дека ли-
цето кое е упатено да се здобие со степен на струч-
на подготовка, по завршување на образованието ќе 
врши работи и работни задачи во струката за која 
се образува; 

— организацијата на здружениот труд дека на 
лицето за време на неговото образование ќе му 
обезбеди услови за успешно учење (скратено работ-
но време, слободни "денови, надоместок на личен до-
х о д И СЛИЧНО); 

— организацијата на здружениот труд непосред-
но да обезбеди потребни средства за образование на 
лицата, доколку истите не се обезбедени во рамките, 
односно преку соодветната заедница на насоченото 
ооразование и 

'— лицето дека со успех и навреме ќе го заврши 
образованието. 

Меѓусебните права и обврски од став 1 на овој 
член се утврдуваат со договор. 

Член, 93 
Статусот на ученик односно студент престанува 

ако ученикот, односно студентот; 
— ги исполнил обврските определени со планот и 

програмата за Воспитно-образовната дејност; 
— не се запише, односно не ја регистрира го-

дината во роковите што се определени со статутот 
на организацијата за насочено образование; 

— се испише од организацијата за насочено об-
разование ; 

— ја напушти организацијата за насочено обра-
зование ; , 

— е на издржување казна затвор во траење по-
долго од шест месеци, освен за кривични дела извр-
шени од небрежност. 

Член 94 
Ученик, односно студент во текот на образова-

нието може да премине од еден во друг вид образо-
вание, односно од една во друга организација за на-
сочено образование по завршувањето на учебната 
година, под исти услови кои важат за запишување на 
соодветната организација за насочено образование во 
која ученикот, односно студентот преминува. 

Ученикот, односно студентот може да премине 
од една во друга иетородна или сродна струка или 
насока и во текот на учебната година, освен студент 
од I година на студии. 

Условите за преминување од ставовите 1 и 2 на 
овој член се определуваат со статутот на организа-
ција за насочено образование во која ученикот, од 
носно студентот преминува. 

Член 95 
Студент кој не ги исполнува условите за запишу-

вање во наредната година на студии, уште еднаш ја 
регистрира истата година со право на полагање на 
заостанатите испити. 

Член 96 
Ако ученикот, односно студентот во текот на 

учењето и студирањето ги менува планот и програ-
мите за Воспитно-образовната дејност, организација-
та за насочено образование во која ученикот, од-
носно студентот преминува, ги утврдува разликите 
во програмите и определува кои содржини и во кое 
време ученикот, односно студентот ќе ги полага. 
На учениците, односно студентите, организацијата за 
насочено образование им помага во совладување на 
содржините по наставните предмети што се утврду-
ваат како разлика на програмите. 

Член 97 
Организацијата за насочено образование с долж-

на во почетокот на учебната година да ги запознае 
учениците и студентите со нивните права и долж-
ности и да ги "информира за учебниците и литера-
турата за секој наставен предмет. 

'Организацијата за високо образование е должна 
на запишаните студенти да им даде по еден приме-
рок од планот и програмите за Воспитно-образовна-
та дејност и од статутот на организацијата. 

Член 98 
Заради задоволување на образовните потреби, ра-

ботниците во организациите на здружениот труд и 
работните луѓе кои самостојно вршат занаетчиска и 
друга стопанска дејност или услуга го личен труд и 
средства во сопственост на траганите со учениците 
и студентите можат да засноваат односи на меѓусеб-
ни права и обврски особено за: 

— 'Стипендирање и кредитирање на учениците и 
студентите; 

— обезбедување услови за изведување на обра-
зовно-работната практика; 

— учество на учениците и студентите во самоуп-
равувањето и одлучување за доходот и распредел-
бата на доходот во чие остварување. учествувале; 

— навремено и успешно завршување на образо-
ванието на ученикот, односно студентот и 

— организирање на приправнички стаж за учени-
ците и (студентите, односно нивно вработување. 

Ученикот, односно студентот за меѓусебните пра-
ва и обврски од ставовите 1 и г на овој член е 
должен да ја извести организацијата за насочено об-
разование. 

Член 99 
Учениците и студентите имаат право и должност 

да учествуваат во остварувањето на Воспитно-обра-
зовната дејност, да ги користат формите и средствата 
со кои таа се остварува, да придонесуваат за угледот 
на организацијата за насочено образование, да уче-
ствуваат во управувањето со организацијата за насо-
чено образование, во делегациите на собранијата на 
соштеетвено-политичките заедници и самоуправните 
интересни заедници/ во одлучувањето за распредел-
бата на доходот што го остварува организацијата за 
насоченото образование преку образовно-работната 
практика и другите форми за стекнување на доход 
во кои учениците, односно студентите непосредно се 
вклучени. 

Учениците и студентите се должни, совесно да 
учат и работат, да ги почитуваат правилата на Вос-
питно-образовната работа и да ги исполнуваат дру-
гите обврски како ученици и студенти. 

Член 100 
За учениците и студентите кои се истакнуваат оо 

својата работа, кои покажуваат посебна активност и 
постигнуваат значајни успеси во совладувањето на 
воспитно -образовните задачи, образовно-работната 
практика, научноистражувачката работа, самоуправу-
вањето, како и во општествено-политичката работа, 
се применуваат педагошките мерки, пофалби и на-
гради. 

Член 101 
Заради повреда на должностите и неисполнување 

на обврските спрема ученикот и студентот, можат да 
се применат: . писмена опомена, опомена пред от-
странување и отстранување од организацијата за на-
сочено образование. 

Писмената опомена за ученикот ја применува ра-
ководителот на паралелата , а за студентот раково-
дителот на Воспитно-образовната група. 

Опомената пред отстранување и отстранување од 
организацијата за насочено образование за ученици-
те и студентите ја применува органот н а управува-
ње на организацијата за насоченото образование. 

Пред донесување на одлуката за отстранување 
од организацијата за насочено образование, на уче-
никот односно студентот, органот од став 3 на овој 
член е должен да обезбеди мислење од основната 
организација на сојузот на социјалистичката младина 
во организацијата за насочено образование и од за-
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едницата на учениците на годината, односно собирот 
на студентите да годината. Отстранувањето од орга-
низацијата за насочено образование може да се при-
мени. само за потешка повреда на должноста утврде-
на со статутот. 

Член 102 
Ученикот, односно студентот може да биде от-

странет од организацијата за насочено образование 
до крајот на учебната година. 

Член 103 
Постапката за применување на педагошките мер-

ки за учениците се утврдува оо самоуправен општ 
акт на училиштето за средно образование според 
упатство донесено од Републичкиот педагошки совет. 

Начинот и постапката за применување на педа-
гошките мерки за студентите, се определува со ста-
тутот на организацијата за високо образование. 

Член 104 
За постигнатиот особен успех и напредок во 

усвојувањето и применувањето на знаењата од облас-
та на науката, техниката и уметноста или другите 
видови на дејности, училиштата за средно образова-
ние на учениците чие образование трае повеќе од 
две години им доделуваат дипломи и поф алинци и 
тоа: 

— диплома за завршено образование со конти-
нуиран одличен успех по сите наставни предмети и 
проширени знаења во одделни наставни области; 

— диплома за завршено образование со конти-
нуиран одличен успех во одделни наставни предмети 
и проширени и продлабочени знаења од областа на 
соодветните предмети и 

— пофалница за завршено образование со кон-
тинуиран општ одличен успех. 

Член 105 
За постигнатиот одличен успех и напредок во те-

кот на студирањето организациите за високо образо-
вание на студентите им издаваат дипломи за заврше-
ни студии со одличен успех и особени достигнувања 
во одделни дисциплини на науката, техниката, умет-
носта или други видови дејности. Студентот завршил 
студии со одличен успех ако средната оценка на ус-
пехот на крајот на студиите изнесува најмалку 9. 

Член 106. 
Одлуките за доделување дипломи и пофалници 

ги донесува органот определен со статутот на орга-
низацијата за насочено образование. 

Член 107 
Имињата на учениците на кои им е доделена 

диплома и пофалница ги објавува Републичкиот ко-
митет за образование и наука во дневниот печат, 
секоја година на 2 август — Денот на Илинденското 
востание и одржувањето на Првото заседание на 
АСНОМ, а имињата на студентите ги објавува уни-
верзитетот. 

Член 108 
Учениците и студентите на кои им е доделена 

диплома или пофалница, под еднакви услови опре-
делени со закон и општествен договор, имаат пред-
ност за: 

— запишување во наредни степени на образова-
ние на кои се изучуваат дисциплините на кои се од-
несува дипломата или пофалницата; 

— добивање стипендија или кредит за продол-
жување на образованието, односно за стручно или 
научно усовршување или специјализација и 

— (сместување во ученички и студентски домови. 
Член 109 

Учениците и студентите, според посебни прописи, 
имаат право на здравствена заштита. 

6. Ученички и студентски стандард 

Член 110 
Ученичкиот и студентскиот стандард е составен 

дел на единствениот систем на насоченото образо-
вание. 

Под ученички и студентски стандард се подраз-
бира обезбедување на сместување, исхрана, превоз, 
учебници и здравствена заштита, како и задоволу-
вање на работните, културни, воспитно-образовни и 
информативни, спортско-ре креативни и други заед-
нички потреби на учениците и студентите. 

Член 111 
Ученичкиот и студентскиот стандард се обезбе-

дува по пат на стипендирање, кредитирање и на дру-
ги начини и се остварува во организациите за насо-
чено образование, организациите на здружениот труд 
за ученички и студентски стандард (во натамошниот 
текст: ученички домови и студентски домови), како 
и во други самоуправни организации и заедници. 

Член 112 
Средства за остварување на ученичкиот и сту-

дентскиот стандард обезбедуваат организациите на 
здружениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници, непосредно и по пат на здружување во 
заедниците на насоченото образование, врз начела-
та на заемност и солидарност. 

Член 113 
Со општествен договор за ученички и студентски 

стандард се уредува начинот на здружувањето на 
средствата за ученички и студентски стандард и нив-
ната намена, основните критериуми за користење на 
услугите за ученички и студентски стандард, основ-
ните критериуми за доделување на стипендии и кре-
дити и други прашања на ученичкиот и студентскиот 
стандард. 

Член 114 
Во ученичките и студентските домови ученици-

те и студентите се примаат по пат на конкурс. 
Конкурсот за прием на учениците и студентите 

го распишува ученичкиот, односно студентскиот дом. 

7. Учебници за насоченото образование 
Член 115 

Во насоченото образование се употребуваат учеб-
ници издадени според одредбите на овој закон. 

Секој наставен предмет се обезбедува со соод-
ветен учебник. 

За наставните предмети за коишто не се обезбе-
дени соодветни учебници, можат да се издаваат и 
користат скрипти и други учебни помагала. 

Член 116 
Учебникот е наставно средство за воспитно-обра-

зовна работа одобрено од надлежен орган. 
Под учебник во смисла на овој закон, се под-

разбираат и прирачници, збирки на задачи, контрол-
ни задачи, тестови, атласи, хрестоматии, лрактикуми, 
речници и друга придружна литература неопходна за 
реализирање на програмите за Воспитно-образовната 
дејност во насоченото образование. 

Учебникот, односно скриптата мора да одговара 
на планот и програмата за Воспитно-образовната деј-
ност и да е изработена врз маркоистички, научни, 
стручни, педагошко-андрагошки и идејно-воспитни 
основи. 

Член 117 
Со издавањето на учебници за средното образо-

вание можат да се занимаваат издавачки организа-
ции што ги исполнуваат и посебните услови пред-
видени со овој закон. 

Скрипти за средното образование можат да из-
даваат училиштата за средно образование и изда-
вачките организации по постапка утврдена со само-
управен општ акт на училиштето, односно издавач-
ката орган изација. 

За издавање на учебници за средното образова-
ние издавачките организации, соодветните заедници 
на насоченото образование и други заинтересирани 
органи, организации и заедници, склучуваат самоуп-
равна спогодба со која се -регулираат, особено, пра-
шањата за навремено обезбедување и издавање на 
сите учебници потребни за реализација на плановите 
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и програмите за воспитно-образовната дејност и на-
чинот на обезбедување средства за зголемените тро-
шоци околу издавањето на учебниците на јазиците 
на народностите и малутиражните учебници на маке-
донски јазик; обезбедување на јавност на ре цензиите 
на ракописите за учебници, односно окрипти и друго. 

Член 118 
Учебници и скршив! за високото образование из-

даваат организациите за високо образование и изда-
вачките организации во согласност со одредбите на 
овој закон. 

Условите, критериумите, планирањето и постап-
ката' за издавање на учебници и скрипти за висо-
кото образование, се регулира со самоуправен општ 
акт на организацијата за високо образование, докол-
ку тоа право не е пренесено на универзитетот. 

Член 119 
Цените на учебниците подлежат на општествена 

контрола. 
Член 120 

Соодветните заедници ќа насоченото образова-
ние, по' предлог на Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето и на из-
давачките организации, а врз основа на усвоените 
планови и програми за Воспитно-образовната дејност, 
по претходно мислење на Републичкиот педагошки 
совет, утврдуваат перапективна програма која ги оп-
фаќа потребите од учебници за средното образова-
ние за период од повеќе години. 

Врз основа на перспективните програми се доне-
сува годишен издавачки план за потребите од учеб-
ници за средното образование кој го предлага Репуб-
личкиот завод за унапредување на образованието и 
(воспитувањето и издавачките организации, а го утвр-
дуваат соодветните заедници на насоченото образова-
ние по претходно мислење на Републичкиот педа-
гошки совет. 

Переспективните програми за задоволување на 
потребите од учебници за високото образование по 
предлог на универзитетот ги утврдуваат соодветните 
заедници на насоченото образование. 

(Годишниот издавачки план на потребните учеб-
ници за високото образование го предлагаат соод-
ветните организации за високо образование, а го 
утврдува универзитетот. 

Член 121 
Ракописи на учебници се подготвуваат врз осно-

ва на усвоена концепција за учебник. 
Концепцијата за учебник е идеен проект на 

учебникот кој содржи идејно-воопитни, научно-струч-
ни, дидактички, педагошко-андрагошки, психолошки, 
методолошки, јазични, како и ликовни и графички 
основи и стандарди врз кои учебникот треба да се 
изработува. 

Концепција за учебник се изработува за одделни 
предмети и воспитно-образовни подрачја за сите 
степени на средното, односно високото образование. 

Републичкиот педагошки совет ги утврдува кон-
цепциите за учебници за средното образование, а ли 
изработува Републичкиот завод за унапредување на 
образованието и воспитувањето во соработка со из-
давачките организации. 

Концепциите за учебници по одделни наставни 
дисциплини во високото образование, по предлог на 
наставно-научната студиски група од соодветната об-
ласт ги изработуваат и утврдуваат организациите за 
високо образование. 

Член 122 
Ракописи за учебници за средното образование 

се добиваат по пат на конкурс, а по исклучок и со 
договор. 

Издавачката организација за издавање на учеб-
ници за средното образование, при распишување на 
конкурсот, односно при склучување на договорот ги 
утврдува поблиските услови за добивање ракописи 
за учебници во согласност со годишниот план и кон-
цепцијата за учебник. 

За изготвување на одделни ракописи за учебници 
за средното образование се применува тимска рабо-

та, за што одлучува Републичкиот педагошки совет, 
по предлог на издавачката организација и Репуб-
личкиот завод за унапредување на образованието и 
воспитувањето. 

Член 123 
(Ракописите за учебници и скршиш за средното 

образование ги одобрува за издавање и употреба Ре-
публичкиот педагошки совет. 

Ракописите за учебници и скршиш за високото 
образование, ги одобрува за издавање и употреба на-
ставно-научниот совет на организацијата за високо 
образование. 

Републичкиот педагошки совет, односно настав-
но-научниот совет можат да одобрат паралелна упо-
треба на повеќе учебници. 

Член 124 
За ракопис што треба да биде одобрен како 

учебник или скрипта се определуваат рецензенти. 
Рецензентите за учебник и скршна за средното 

образование ги одредува издавачот во согласност со 
Републичкиот педагошки совет, а рецензентите за 
учебник и скршна за високото образование ги одре-
дува наставно-научниот совет на соодветната органи-
зација за високо образование во договор со издава-
чот. 

Член 125 
Рецеп злите на ракописите за учебници во висо-

кото образование се објавуваат во билтенот на уни-
верзитетот. 

Член 126 
Републичкиот педагошки совет може да одобри 

употреба на одделни ракописи на учебници како 
експериментални, во училишта за средно образова-
ние во кои ќе ое врши експериментирањето', со опре-
делување на времетраењето на нивната употреба. 

Член 127 
Во средното образование можат да се употре-

буваат и учебници одобрени за употреба во другите 
социјалистички републики, односно социјалистички 
автономни покраини, ако се во согласност со плано-
вите и прогрмите за Воспитно-образовната -дејност 
во Републиката, за што одлучува Републичкиот пе-
дагошки совет. 

Наставно-научниот совет на организацијата за ви-
соко образование, може да одобри да се употребу-
ваат и други учебници кои во основа одговараат 
на планот и програмите за Воспитно-образовната деј-
ност. 

Член 128 
Решенијата за одобрување на учебниците за 

средното образование се објавуваат во „Службен вес-
ник на Социјалистичка Република Македонија". 

Член 129 
Издавачката организација која издава учебници 

за средното образование должна е да ги исполнува 
следниве посебни услови: 

1) да е оспособена за вршење соодветна стручна 
дејност од областа за која издава учебници; 

2) да има стручни лица за педагошко-психолош-
ки, лингвистички, социолочпки-политички и естетски 
прашања или да ангажира 'соработници преку соод-
ветните организации на здружениот труд од редот 
на истакнати стручни лица од областа и предметот 
за кој се издава учебникот; 

3) да има најмалку по едно лице за Воспитно-
образовната област по предметот или групата срод-
ни предмети за кои издава учебници; 

4) технички да е опремена со соодветна техника 
за издавање на малутиражни учебници, односно да 
има обезбедено договор со друга организација на 
здружениот труд што располага со таква техника и 

5) да има доволно обртни средства и со својата 
материјална основа да обезбедува издавање на учеб-
ници. 

Издавачката организација е должна да соработу-
ва со Републичкиот завод за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Републичкиот комитет' за образование и наука 
утврдува дали се исполнети условите од став 1 на 
овој член и за тоа донесува решение. 

Член 130 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

доколку утврди дека издавачката организација која 
издава учебници за средното образование не испол-
нува некои од пропишаните услови од член 129 на 
овој закон, ја обврзува издавачката организација во 
определен рок да преземе мерки за отстранување на 
недостатоците. 

Ако во определениот рок не се отстранат недос-
татоците, органот од став 1 на овој член донесува 
решение со кое го запира издавањето на учебници. 

Решението од став 2 на овој член се доставува 
до издавачката организација и до сите потписници 
на самоуправната спогодба од член 117 на овој за-
кон. 

Член 131 
Републичкиот педагошки совет може да одлучи 

одобрениот учебник да не се употребува натаму во 
средното образование, ако утврди дека не одговара 
на концепцијата за учебник во смисла на овој за-
кон или ако отстапува од плановите и програмите за 
Воспитно-образовната дејност. 

Наставно-научниот совет на организацијата за 
високо образование може да одлучи одобрениот 
учебник да не се употребува натаму во високото 
образование, ако утврди дека не одговара на ни-
вото на современите достигнувања во науката и ако 
отстапува од плановите и програмите за воопитно-
образовната дејност. / 

Одлуките од став 1 и став 2 на овој член, Ре-
публичкиот педагошки совет, односно наставно-на-
учниот совет на организацијата за високо образова-
ние можат да ги донесат самоиницијативно или врз 
основа на образложен предлог од заинтересирани 
воспитно-образовни и други организации на здруже-
ниот труд и на други самоуправни организации и за-
едници и здруженија. 

Одлуките од став 3 на овој член се објавуваат 
во „Службен весник на Социјалистичка Република 
Македонија". 

Член 132 
Организациите за насочено образование се гри-

жат да обезбедат учебници за учениците, односно 
студентите. 

Начинот на обезбедувањето и користењето на 
учебниците се регулира со самоуправен општ акт на 
организацијата за насочено образование. 

Член 133 
Издавачките организации, организациите за на-

сочено образование и Републичкиот завод за унапре-
дување на образованието и воспитувањето, се долж-
ни систематски и организирано да ја следат приме-
ната на учебниците, да ги вреднуваат и да предла-
гаат нивно усовршување или менување. 

8. Педагошка евиденција и документација 
1 

Член 134 
Во организациите за насочено образование и во 

другите организации на здружениот труд и самоуп-
равни организации и заедници во кои се остварува 
дејност за насочено ообразование се води педагошка 
евиденција и документација. 

Педагошката евиденција и документација за 
средното образование е единствена и се води за Вос-
питно-образовната работа во училиштето за соедно 
образование, Воспитно-образовната работа по пара-
лелки и за запишаните ученици', нивниот психофи-
зички развој и способности, посетување на наставата, 
односно полагање на испитите, успехот и напреду-
вањето на учениците. 

Како педагошка документација, со исклучок на 
ученичкото досие, сс смета: книгата за работа на 
училиштето за средно образование,, книгата за рабо-
та на ученичкиот дом, главната книга за учениците, 
дневникот на паралелата, дневникот за воспитната 

работа во -ученичките домови и записниците на одр-
жаните испити, како и сводетелствата за завршена 
година, односно степен на стручна подготовка, уве-
рението за работно оспособување, ученичките книш-
ки и исписниците. 

'Педагошката документација во организациите за 
високо образование се води во матична книга на за-
пишаните студенти, главна книга на дипломираните 
студенти, дневник за работа на студиеката група по 
години, досие на студентите, индекс и диплома. 

Главната книга за учениците, матичната книга на 
запишаните студенти и главната книга на дипломи-
раните студенти се документи со трајна вредност. 

На учениците кои со успех завршиле година, од-
носно, степен на стручна подготовка, им се издаваат 
соодветни свидетелства за општопризнато образова-
ние. 

На студентите кои со успех го завршиле високо-
то образование им се издава диплома, дипломата им 
се издава и на лица кои се здобиле со академски 
степен магистер, односно специјалист и научен сте-
пен доктор на науки. 

Во свидетелството и дипломата за завршен сте-
пен на стручна подготовка, задолжително се наведу-
ва видот и степенот на стручна подготовка, како и 
стручниот назив со кој се здобива ученикот, однос-
но студентот. 

Член 135 
Дипломата, свидетелството, индексот, ученичката 

книшка и уверението за работна оспособеност се јав-
ни исправи. 

Јавните исправи се издаваат во 1 примерок. Во 
случај издадениот документ да се загуби или униш-
ти, организацијата за насочено образование издава 
друг примерок. 

Член 136 
Педагошката документација се води, одново из-

дава на македонски јазик. 
Педагошката документација за учениците кои се 

вклучени во паралелките во кои Воспитно-образов-
ната работа се изведува на јазиците на народностите 
во Социјалистичка Република Македонија, односно 
на јазиците на припадниците на другите народи на 
Југославија, се води, односно издава на македонски 
јазик и на јазикот на кој се изведува Воспитно-обра-
зовната работа. 

Член 137 
Ученичкото досие и другата педагошка евиден-

ција во средното образование немаат карактер на 
педагошка документација и се водат на начин опре-
делен со самоуправен општ акт на училиштата за 
средно образование и ученичките домови. 

Член 138 
Поблиски прописи за начинот на водењето и из-

давањето на педагошката евиденција и документа-
ција, како и за формата и содржината на јавните 
исправи што се издаваат во средното образование, 
донесува Републичкиот комитет за образование и 
наука. 

Начинот на водењето и издавањето на педагош-
ката евиденција и документација, како и формата и 
содржината на јавните Исправи што се издаваат во 
високото образование ги утврдува универзитетот. 

9. Работници во насоченото образование 

Член 139 
Работници во насоченото образование се: настав-

ници, наставно-научни работници, научни работници, 
воспитувачи, соработници и други стручни работни-
ци кои учествуваат во остварувањето на Воспитно-
образовната и научноистражувачката работа во на-
соченото образование и во воспитната работа во уче-
ничките домови. 

Член 140 
Наставниците во средното образование ја орга-

низираат и изведуваат Еоспитно-образовката работа 
и заедно со учениците се одговорни за остварување 
на целите и задачите на средното образование. 
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Наставниците и наставно-научните работници во 
ш т е т о и високото образование ја организираат и из-
ведуваат Воспитно-образовната и научноистражувач-
ката работа и заедно со 'студентите се одговорни за 
остварување на целите и задачите на вишото и ви-
сокото обр азование. 

Научните работници во високото образование 
учествуваат во организирањето и изведувањето на на-
учноистражувачката работа согласно со програмските 
задачи и можат да учествуваат во изведувањето на 
Воспитно-образовната работа во високото образова-
ние. 

Воспитувачите во ученичките домови ја органи-
зираат и изведуваат Воспитно-образовната работа сог-
ласно со програмските цели и задачи и заедно со 
учениците при донесуваат во остварувањето на цели-
те и задачите на средното образование. 

Соработниците во високото образование сорабо-
туваат со наставниците и научните работници во из-
ведувањето на Воспитно-образовната, односно научно-
истражувачката работа и вршат други задачи во на-
соченото обр азован и е. 

Другите стручни работници во насоченото обра-
зование вршат задачи поврзани со организирањето и 
изведувањето па Воспитно-образовната и научноно. 
тражу в алката работа. 

Член 141 
Работниците во насоченото образование во сво-

јата работа се должни да ги остваруваат целите и за-
дачите на насоченото образование определени со 
овој закон, плановите и програмите за воспитно-об-
разовната дејност и задачите утврдени со годишните 
програми на организациите за насочено образование. 

Работниците во насоченото образование со своја-
та работа треба да ги потврдуваат своите стручни и 
педагошки способности, да применуваат научни кри-
териуми и маркоистички пристап во толкувањето на 
природните и општествените појави и процеси, - со-
весно да ги извршуваат своите работни, самоуправни 
и општествени должности во работата, во јавното од-
несување и дејствување и со својот личен морал да 
ги афирмираат основните вредности и цели на соци-
јалистичкото самоуправно општество, социјалистич-
киот хуманизам, братството и единството на наро- . 
дите и народностите, придобивките од Народноосло-
бодителната борба, политиката на сврзување, неза-
висноста и интегритетот на југословенската самоуп-
равна социјалистичка заедница, како и да го вла-
деат литературниот јазик за успешно извршување на 
во опитно -об р азовн ат а р а бо та. 

Член 142 
Работниците во насоченото образование, засно-

ваат работен однос по пат на јавен конкурс. 
Конкурсот се објавува во дневниот печат. 

Член 143 
Наставниците, воспитувачите и стручните работ-

ници во средното образование можат да засноваат 
работен однос на определете време и без конкурс, 
под услов работниот однос да не трае подолго од 90 
дена во текот на учебната година и на начин и под 
услови определени со самоуправен општ акт на учи-
лиштето. 

За вршење на Воспитно-образовната дејност и на-
учноистражувачката работа во организациите за на-
сочено образование можат да бидат ангажирани ви-
сокостручни, научни и други кадри од организациите 
на здружениот труд и од други самоуправни органи-
зации и заедници на начин определен со самоуправ-
ниот општ акт на организацијата. 

Член 144 
Во рамките на 42-часовната работна недела ра-

ботното време на работниците во насоченото обра-
зование опфаќа подготвување и изведување на наста-
ва, односно научно-истражувачка работа, стручна ра-
бота, воспитна работа, дополнителна настава, изве-
дување на вежби, семинари, инструктивно-методска 
работа, изведување на испити, прегледување на пис-
мени и други работни задачи, раководење со обра-

зовно-работи ата практика, одржување на консулта-
ции и менторска работа со учениците, односно сту-
дентите за изработка на дипломски, магистерски и 
докторски трудови, следење и изучување на науч-
ните достигања во својата област, работа со родите-
ли и други видови на воспитно-образовна и научно-
истражувачка работа. 

Обемот и распоредот на Воспитно-образовната, 
научноистражувачката работа и воспитната работа 
па работниците, се опре 'делува со самоуправниот 
-општ акт и годишната програма за работа на орга-
низацијата за насочено образование, а врз основа на 
усвоените педагошки нормативи што ги донесува 
Републичкиот педагошки совет, односно универзи-
тетот. 

Член 145 
Организацијата за насочено образование најмал-

ку еднаш годишно врши анализа на остварувањето 
на годишната програма за работа и утврдува дали 
некој од работниците во насоченото образование не 
ги извршува обврските предвидени со член 141 и 
член 146 на овој закон. 

Работникот во насоченото образование за кој ќе 
се утврди дека не ги извршува обврските утврдени 
со членовите 141 и 146 на овој закон, се распоре-
дува на работи и работни задачи што одговараат на 
неговата стручна подготовка, и работна способност 
во рамките на организацијата за насочено образо-
вание, односно во рамките на други организации за 
насоченото образование. 

На работникот му престанува работниот ооднос 
доколку ги одбие понудените работи и работни за-
дачи од став 2 на овој член. Начинот и постапката 
за престанок на работниот однос, се определува со 
самоуправен општ акт на организацијата. 

Член 146 
Работниците во насоченото образование имаат 

право и должност; постојано стручно, научно, педа-
гошки, психолошки и општествено-политички да се 
усовршуваат и оспособуваат за поуспешно оствару-
вање На воспитно-образориите задачи, да изработу-
ваат учебници, да објавуваат стручни и научни тру-
дови и да учествуваат во работата на стручните и 
научните собири. 

За стручното, научното, педагошкото и опште-
ствено -политичкото усовршување и оспособување на 
работниците, организацијата за насочено образован 
ние донесува посебна програма. 

Со самоуправен општ акт на организацијата за 
насочено образование поконкретно се утврдуваат 
правата и должностите на работниците за нивно усо-
вршување и оспособување. 

Поблиски прописи за содржините, начинот и 
формите на организирањето на стручното, педагош-
кото и психолошкото усовршување и оспособување 
на работниците од член 139 на овој закон, за сред-
ното образование, донесува Републичкиот педагошки 
совет. 

Правата и обврските за научното, стручното и 
оиштествено-политичкото усовршување и оспособу-
вање на работниците од член 139 на овој закон во 
високото образование се уредуваат со самоуправен 
општ акт на организацијата за високо образование. 

Член 147 
Воспитно-образовната работа во средното обра-

зование ја остваруваат наставници и други стручни 
работници. 

Наставници можат да бидат лица кои заврши-
ле соодветна група за образование на наставници на 
факултет, висока школа или уметничка академија. 

Наставници можат да бидат и лица кои ' имаат 
соодветно високо образование и се здобиле со пе-
датшко-психолошка и методска подготовка, односно 
ќе се здобијат со истата најдоцна во рок од две го-
дини од денот на вработувањето. 

Наставници во средното образование за учени-
ците со пречки во психофизиикиот развој можат да 
бидат лица кои ги пополнуваат условите од ставо-
вите 2 и 3 на овој член и имаат специјална педа 
гошка подготовка за работа во таа дејност. 



22 мај 1985' СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ Бр. 16 - Стр. 359 

Наставниците од ставовите 2, 3 и 4 на овој член, 
треба да ое државјани на СФРЈ и да . ги исполнуваат 
здравствените услови неопходни за вршење на вос-
питно -образованата дејност. 

'Стручни работници во средното образование (пе-
дагози, психолози, социолози, лекари и други), мо-
жат да бидат лица кои имаат завршено соодветно 
високо образование. 

Стручни работници во средното образование за 
вршење на работи и работни задачи од 'социјална, 
библиотекарска и друга дејност, можат да бидат ли-
ца кои имаат завршено најмалку соодветно вшие об-
разование. 

Стручни работници во средното образование (ла-
боранти, инструктори, здравствени работници, по-
мошници библиотекари и друго) можат да бидат ли-
ца кои имаат завршено соодветно средно образо-
вание. 

Член 148 
Воспитувачи во ученичките домови можат да би-

дат лица кои. ги исполнуваат условите за наставни-
ци во средното образование. 

Член 149 
За особени резултати покажани во Воспитно-об-

разовната и - воспитната работа, наставниците, вос-
питувачите, како и стручните работници во средно-
то образование, можат да се здобиваат оо звањата 
истакнат педагошки работник и особено истакнат пе-
дагошки работник. 

Звањата од став 1 на овој член ги доделува Ре-
публичкиот педагошки совет. 

Републичкиот комитет за образование и наука 
ги утврдува критериумите и начинот на доделува-
ње на звањата. 

Член 150 
Наставниците и другите работници во органи-

зациите за средно образование, подлежат на систе-
матски лекарски преглед најмалку еднаш годишно. 

Член 151 
Воспитно-образовната и научноистражувачката 

работа во високото образование ја остваруваат нас-
тавници, наставно-научни работници, научни работ-
ници, соработници и стручни работници. 

Во високото образование, наставниците се изби-
раат во наставно-научните звања: доцент, вонреден 
професор и редовен професор. Научните оаботници 
се избираат во звања утврдени со Законот за органи-
зирање на научните дејности. 

Во високото образование, по исклучок, можат да 
се избираат и наставници во наставни звања поеда-
вач и виш предавач за странските јазици, општона-
родна одбрана и општествена самозаштита и физич-
ко воспитување. на нематичните Факултети. 

Во вишето образование, наставниците се изби-
раат во звањата предавач и професор. 

Во високото образование соработниците се изби-
раат во звањата помлад асистент, асистент и лектор. 

— вонреден професор, може да биде избран кан-
дидат кој има соодветен докторат на науки, објаве-
но поголем број научни и 'стручни трудови од зна-
чење за развојот на науката и струката во соодвет-
ната област и способност за изведување на воспитно-
образовна работа и 

— редовен професор, може да биде избран кан-
дидат кој има соодветен докторат на науки, објавен 
шлем број научни високостручни трудови со кои 
врши значително влијание врз развојот на научната 
миша и усовршување на практиката во соодветната 
област и способност за изведување на воспитно-обра-
зовна работа. 

Член 155 
За доцент, вонреден професор и редовен профе-

сор по стручно-уметничките предмети може да биде 
избран и кандидат без докторат на науки кој има 
соодветно високо образование и признати уметнички 
дела и покажува способност за воспитно-образовна 
работа. 

Член 156 
За предавач од член 151 став 3 на овој закон, 

може да биде избран кандидат кој има завршено 
постдипломски студии и покажува способност за нас-
тавна и зисокостручна работа, како и кандидат кој 
има соодветно високо образование, владее со пробле-
мите на својата дисциплина и има поголемо иску-
ство во практиката. 

За виш предавач од член 151 став 3 на овој за-
кон, може да биде избран кандидат кој има заврше-
но постдипломски студии и покажува 'способност за 
наставна и високоетручна работа, како и кандидат кој 
има завршено соодветно високо образование и има 
објавено бројни високостручни трудови и повеќего-
дишно искуство во настава или во успешно водење 
на работите од својата струка. 

Член 157 
За предавач во вишето образование, може да би-

де избран кандидат кој има завршено постдиплом-
ски студии и покажува способност за наставна ра-
бота, како и кандидат кој има соодветно високо об-
разование и владее со проблемите на својата дис-
циплина, ако има практично искуство во настава, 
односно во водење на работите од својата струка. 

За професор во вишето образование, може да 
биде избран кандидат кој има завршено магистра-
тура, има објавено научни, односно стручни трудови 
и има способност за изведување на воспитно-обра-
зовна работа. 

Член 158 
За помлад асистент, може да биде избран кан-

дидат кој завршил соодветно високо образование и 
покажува способност за научна и стручна работа. 

За асистент, може да биде избран кандидат кој 
има завршено магистратура или специјализација спо-
ред условите утврдени со Законот за здравствена 
заштита и поседува способност за наставна, научна 
и стручна работа. 

За асистент по стручно-уметничките предмети, 
може да биде избран и кандидат кој нема завршено 
постдипломски студии, а има завршено соодветно ви-
соко образование и покажува способност за наставна, 
научна и стручна работа. 

За лектор може да биде избран кандидат кој има 
завршено соодветно високо образование, владее со 
јазикот за кој се избира и има способност за настав-
на работа. Предност имаат кандидати со завршени 
постдипломски студии. 

Член 159 
Соработниците немаат право самостојно да изве-

дуваат настава и испити. 
Со самоуправен општ акт на организацијата за 

вишко образование се определуваат видовите на нас-
тавната, научната и стручната работа на соработ-
ниците. 

Член 160 
Истакнати стручњаци од стопанството и од оп-

штествените дејности можат да учествуваат во из-
ведувањето на одделни задачи од наставно- научните 

Член 154 
Согласно со условите определени со овој закон 

ве звањето: 
— доцент може да биде избран кандидат кој 

има соодветен докторат на науки и објавени научни 
и стручни трудови со кои се потврдува владеењето 
на проблематиката во областа на која се избира и 
способност за изведување на воспитно-образовна ра-
бота; 
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дисциплини на начин и под услови определени оо 
статутот на организацијата за високо образование. 

Лицата од став 1 на овој член можат да се из-
бираат во наставни, наставно-научни и соработнички 
звања, доколку ги исполнуваат условите определени 
со овој закон. 

Член 161 
Изборот во звања на наставниците, научните ра-

ботници и соработниците се врши по пат на јавен 
конкурс што го објавува советот на организацијата 
за високо образование. 

Постапката по конкурсот за избор и повторен 
избор на наставниците, научните работници и сора-
ботниците во високото образование трае најмногу 
шест месени. 

Предлог за покренување постапка за избор во 
звање на работниците од став 1 на овој член може 
да даде Наставничкиот односно наставно-научниот 
совет. 

Постапката за повторен избор на работниците од 
став 1 на овој член започнува најдоцна шест месеци 
пред истекот на времето за кое бил избран работ-
никот во соодветното звање. 

Конкурсот за избор во звање се објавува, за нас-
тавниците во сите наставно-научни и наставни звања, 
за соработниците во соработнички звања, а за науч-
ните работници во научни звања. 

Член 162 
Изборот на кандидатите во наставни, наставно-

научни и соработнички звања го врши Наставничкиот 
совет, односно наставно-научниот совет на организа-
цијата за високо образование врз основа на оценка 
на рецензиона комисија, своите согледувања за вкуп-
ните општествени, стручни научни и педагошки ост-
варувања за кандидатите. 

Член 163 1 

'Рецензионата комисија ја формира Наставнич-
киот, односно наставно-научниот совет на организа-
цијата за високо образование и се состои од најмал-
ку три члена. Членовите на рецензионата комисија 
можат да бидат од редот на наставниците и научни-
те работници на организацијата во која се врши из-
бор и од редот на други наставници и научни ра-
ботници. 

Повеќе од половината на членовите на реценз,ио-
ната комисија ја сочинуваат наставници и научни 
работници од истото наставно-научно, односно умет-
ничко подрачје во наставно -научната област во која 
се избира кандидатот, а другите членови се од соод-
ветната научна област. 

Членовите на рецензионата комисија не можат 
да бидат во пониски звања од звањето за кое се 
избира кандидатот. 

За сите пријавени кандидати рецензионата коми-
сија поднесува писмен реферат 

Рефератот на рецензионата комисија содржи 
оценка за научните, стручните, педагошките, опште-
ствените и други остварувања на кандидатите кои се 
од важност за утврдување на условите за избор во 
звања. 

Организацијата за високо образование што врши 
избор, е должна да го објави рефератот на рецен-
зионата комисија во соодветниот билтен на универ-
зитетот најмалку 15 дена пред денот на изборот. 

Член 164 
Наставници, научни работници и соработници од 

една организација за високо образование, можат да 
вршат работи и работни задачи во друга сатанизаци-
ја за високо образование, но само во "звањата во кои 
се избрани и за иста наставно-научна дисциплина. 

Член 165 
Редовните професори се преизбираат секоја шес-

та година до навршувањето на шеесет години од 
животот. 

Вонредните професори, доцентите и. професорите 
на вишите школи сс преизбираат секоја петта година. 

Вишите предавачи, предаваните и 'соработниците 
се иреизбираат секоја трета година. 

Асистентите можат да бидат преизбирани во тоа 
звање трипати. Асиетентите кои се здобиле со нау-
чен степен доктор на науки можат да бидат преиз-
бирани во тоа звање неограничено. 

Помладите асистенти можат повторно да бидат 
избрани во тоа звање само еднаш. 

При изборот и повторниот избор се применуваат 
одредбите на овој закон што важат за избор на нас-
тавниците и (соработниците. 

Ако при изборот во повисоко звање кандидатот 
не биде избран, повторно се гласа за изборот во 
звањето во кое бил претходно избран. 

Наставниците и соработниците можат да оства-
руваат воспитно-образовна работа само за времето за 
коешто се избрани. 

Наставниците, научните работници и соработни-
ците кои не се избрани во повисоко звање, односно 
преизбрани во истото звање, се распоредуваат на 
други работи и работни задачи или им престанува 
работниот однос на начин и по постапка предвидена 
со член 145 на овој закон. 

Член 166 
Наставниците, научните работници и соработни-

ците можат да бидат избрани во повисоко звање и 
пред истекот на рокот за кој се избрани, доколку ги 
исполнуваат условите за избор во повисоко звање. 

Предлог за 'покренување постапка од став 1 на 
овој член може да даде Наставничкиот, односно нас-
тавно-научниот совет. 

Организацијата за високо образование е должна 
да распише конкурс и да спроведе постапка за пови-
соко звање во согласност со одредбите на овој закон. 

Член 167 
На наставник, воспитувач и соработник во насо-

ченото образование кој во текот на втората полови-
на на наставната година ги исполнил условите за 
лична пензија, работниот однос може да му трае до 
крајот на наставната година под услови и на начин 
утврдени со самоуправниот општ акт на организација-
та за насочено образование. 

На работниците кои се избрани во наставно-
научни и научни звања, работниот однос може да им 
мирува најмногу пет години, "доколку се ангажирани 
во унапредувањето на истражувачко-развојните зада-
чи во организациите на здружениот труд од стопан-
ството . 

Член 168 
Начинот, постапката, условите и критериумите 

за избор во наставни, наставно-научни и соработ-
нички звања, се утврдуваат со самоуправен општ акт 
на организацијата за високо образование, а по пат 
на самоуправна спогодба се усогласуваат во универ-
зитетот и во рамките на заедницата на универзи-
тетите. 

ТП. НОСТРИФИКАЦИЈА НА ДИПЛОМИ И СВИДЕ-
ТЕЛСТВА СТЕКНАТИ ВО СТРАНСТВО 

Член 169 
Дожавјаните на Социјалистичка. Федеративна Ре-

публика Југославија кои во странство завршиле соед-
но. више и високо образование, како и постдиплом-
ски студии и докторат на науки, можат да бараат 
нострификација на дипломите, односно свидетелетва-

та стекнати во странство, доколку имаат поавен ин-
терес истите да им бидат признати во Југославија. 

Член 170 
Со нострифнацијата се врши изедначување на 

дипломите, односно свидетелствата за завршено обра-
зование во странство со диплома, односно свидетел-
ство за завршено соодветно образование на терито-
ријата на Социјалистичка Република Македонија, 
вклучувајќи го и признавањето на стекнатиот стру-
чен: назив, академски степен магистер, односно спе-
цијалист и научен степен доктор на науки. 

Нострификација се врши и на свидетелство стек-
нато во странство, по години, односно семестри, по-
ложени испити и слично, 
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Члсш 171 
Нострификсација на диплома, односно свидетел-

ство за завршено образование вршат за. 
— средното образование — Републичкиот коми-

тет за образование и наука, преку посебна комиси-
ја, чии членови ги именува претседателот на Репуб-
личкиот комитет за образование и наука; 

— високото образование — соодветни, односно 
сродни организации за високо образование и 

— постдипломски студии и докторат на науки 
— соодветни, односно сродни организации за висо-
ко образование кои изведуваат постдипломски сту-
дии и докторат на науки или соодветни, односно 
сродни организации за научноистражувачка дејност 
кои врз основа на овој закон имаат организирано 
постдипломски студии и во кои може да се здобива 
докторат на науки. 

'Признавање на завршни години, отслушана нас-
тава по години, односно семестри, положени испити 
и слично, за средното образование и воспитание 
врши Републичкиот комитет за образование и наука, 
заради продолжување на образованието, а за висо-
кото образование соодветна, односно сродна орга-
низација за високо' образование. 

Со статутот на организацијата за високо обра-
зование, односно организацијата за научноистражу-
вачката дејност, се утврдува начинот и постапката 
за н о т и ф и к а ц и ј а . 

Член 172 
Доколку во постапката за н о т и ф и к а ц и ј а , се 

утврди дека на територијата на Социјалистичка Ре-
публика Македонија нема соодветна, односно сродна 
организација за високо образование која би можела 
да изврши нострификација на дипломата или свиде-
телство стекнато во странство, а таква организација 
за високо образование постои на територијата на 
друга република, односно автономна покраина, ор-
ганот кој ја води постапката за н о т и ф и к а ц и ј а , го 
упатува подносителот на барањето до таа организа-
ција за високо образование која може да изврши 
нострифик аци ј а. 

Доколку на територијата на Социјалистичка Фе-
деративна Република Југославија не постои соодвет-
на или сродна организација за високо образование, 
Републичкиот комитет за образование и наука може 
да образува посебна комисија од редот на соодвет-
ни стручњаци за нострификација на дипломата или 
свидетелството. 

Член 173 
Со барањето за нострификација се приложува 

оригиналот на свидетелството, односно оригиналот на 
дипломата за завршено образование и три примеро-
ци, заверен превод или дупликат, односно друг на-
тамошен примерок кој во согласност со законите на 
земјата во која е завршено образованието во се ја 
заменува оригиналната диплома, односно свидетел-
ството. 

Органот што врши нострификација на дипломите 
и овидетелствата може да бара и други докази во 
заверен превод од кои можат да се видат условите 
и текот на образованието. 

Член 174 
При решавањето за ноетрификација на дипло-

мата, односно свидетелството стекнато во странство, 
се зема предвид системот на образованието во соод-
ветната странска земја, наставниот план и програма 
според која е добиено образованието, условите за за-
пишување во тој вид образование, правата што ги 
дава дипломата, односно свидетелството во земјата 
во која е издадено, како и д р у г и околности од зна-
чење за нострификацијата. 

Ако во постапката за нострификација се утврди 
дека програмата за завршеното образование во 
странство значително отстапува од програмата за 
соодветното, односно средното образование во Соци-
јалистичка Република Македонија, нострификацијата 
на таква диплома, односно свидетелство се условува 
со претходно полагање на определен дополнителен 
(нострификационен) испит или -со подготвување на 
определен труд. 

Член 175 
Содржината на решението со кое се нострифици-

ра дипломата, односно свидетелството се испишува 
на оригиналната диплома, односно свидетелство и на 
нивните заверени преводи (клаузула за нострифика-
ција на дипломата). 

Оригиналот на дипломата, односно свидетелство-
то и еден примерок од нивниот заверен превод му 
се предаваат на лицето што бара нострификација, 
вториот примерок од преводот го задржува органи-
зацијата што ја врши ностификацијата, а третиот 
примерок се доставува до Републичкиот комитет за 
образование и наука заради општ увид. 

Член 176 
Органот, организациите за високо образование и 

организациите за научноистражувачка дејност кои 
според одредбите на овој закон вршат ноетрифика-
ција на дипломи и свидетелства издадени во стран-
ство водат матична книга и ја чуваат документација-
та за извршената нострификација. 

Матичната книга од став 1 на овој член е доку-
мент од трајна вредност. 

Поблиски прописи за матичната книга и за чу-
вањето на документацијата на нострифицираните 
дипломи и свидетелства, донесува Републичкиот ко-
митет за образование и наука. 

Член 177 
Лицето кое поднело барање за ноетрификација 

на диплома или свидетелство стекнато во странство, 
може условно да се запише во одделни години во 
средното образование, доколку постапката по бара-
њето за нострификација не е завршена до истекот 
вџ рокот за запишување на учениците. 

Запишувањето на учениците од став 1 на овој 
член се врши врз основа на мислење на комисијата 
од член 171 став 1 на овој закон. 

Ученикот чие свидетелство врз основа на извр-
шената нострификација дава право на запишување 
во пониска година од годината во која условно е за-
пишан, се префрлува во соодветната година и со тоа 
се поништува условното запишување. 

Организацијата за високо образование, по. прет-
ходно добиено мислење од Републичкиот комитет за 
образование и наука кај кој се води постапката за 
нострификација на дипломата, односно свидетелство-
то за завршено средно образование во странство, од-
лучува за условното запишување на студентите во I 
година, доколку постапката за нострификација не е 
завршена до истекот на рокот предвиден за запишу-
вање на студентите. 

Доколку по завршување на постапката за ноетри-
фикација на дипломата, односно свидетелството, не 
е признаено завршено' средно образование, се по-
ништува условното запишување на студентот во прва 
година. 

Член 178 
Нострификацијата на дипломи и свидетелства 

стекнати во странство извршена во друга република, 
односно автономна покраина, има иста вредност и на 
територијата на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 179 
'Против решението за одбивање на нострифика-

цијата, односно еквиваленцијата, не може да се из-
јави жалба. 

Член 180 
Одредбите на овој закон се однесуваат и на ное-

трификацијата на дипломи и свидетелства стекнати 
во странство, што ја бараат странски државјани кои 
имаат правен интерес истите да им се признаат во 
СР Македонија. 

Член 181 
На студентите кои студираат во странство до-

колку земјата во која студираат им бара согласност 
од нашата земја, Републичкиот комитет за образова-
ние и наука им ја дава оваа согласност. 
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IV. САМОУПРАВНИ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ ВО НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Самоуправно планирање во насоченото 
образование 

Член 182 
Самоуправното планирање во насоченото образо-

вание се остварува според законските прописи за 
системот на општественото планирање и овој закон. 

Член 183 
Работниците, работните луѓе и граѓаните и ра-

ботниците во насоченото образование правото и 
должноста за самоуправно планирање го остваруваат 
како заедничка активност и задача заради: 

— усогласување и задоволување на образовните 
и кадровските потреби ,и интереси; 

— развивање на самоуправните општеогвено-еко-
номски односи во насоченото образование; 

— стекнување на доход со слободна размена на 
трудот; 

— обезбедување на средства за задоволување на 
образовните и кадровските потреби и интереси и 

— усогласување на трудот и утврдување на поли-
тиката на развојот и унапредувањето на насоченото 
образование, согласно со плановите на општеетвено-
политичките заедници. 

I 
Член 184 

Работниците, работните луѓе и граѓаните и ра-
ботниците во насоченото образование со самоуправ-
но спогодување и договарање ги утврдуваат заед-
ничките цели и интереси за задоволување на обра-
зовните и кадровските потреби, заедничката полити-
ка на развојот на насоченото образование и условите 
за нивното остварување. 

Член 185 
Образовните и кадровските потреби и интереси 

-во насоченото образование се утврдуваат врз осно-
ва на среднорочните и долгорочните планови за раз-
вој на организациите на здружениот труд и другите 
самоуправни организации и заедници и општествено-
но лиги чките заедници. 

Член 186 
Во плановите за развој на организациите на 

здружениот труд, заедниците на насоченото образо-
вание и другите самоуправни организации и заед-
ници се утврдуваат образовните и кадровските пот-
реби според број, структура, квалитет, вредност, а 
особено: 

— образовните и кадровските потреби сврзани 
со тековниот процес на производството и организаци-
јата на работата; 

— за замена на работниците кои поради старост 
и од други причини престануваат со работа; 

— новите образовни и кадровски потреби сврза-
ни со проширување на дејноста, воведување на нова 
технологија и организација на работа; 

— обврските за создавањето на услови за оства-
рување на Воспитно-образовната дејност и условите 
за организирање и изведување на образовно-работ-
ната практика, научноистражувачката работа и други 
производствени и општественово р исни активности за 
учениците и студентите; 

— облиците на задоволување на образовните и 
кадровските потреби и 

— обемот, начинот и динамиката на обезбедува-
ње средства за задоволување на образовните и кад-
ровските потреби. 

Член 187 
- Организациите на здружениот труд и другите са-

моуправни организации и заедници се должни свои-
те планови за задоволување на образовните и кад-
ровските потреби да ги доставуваат до заедниците на 
насоченото образование на начин определен оо са-
моуправен општ акт на заедницата. 

2. Слободна размена на трудот во насоченото 
образование 

Член 188 
Работниците, работните луѓе и граѓаните, своите 

образовни и кадровски потреби ги задоволуваат со: 
— организирање на образовно-воспитна дејност 

во своите организации на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници; 

— непосредна размена на трудот со организа-
циите за насочено образование по пат на склучува-
ње на самоуправни спогодби; 

— самоуправно здружување на трудот и сред-
ствата на заинтересираните организации заради орга-
низирање и остварување на образовно^воспитна деј-
ност, врз основа на учеството во заеднички остваре-
ниот приход И доход; 

— самоуправно здружување на организациите за 
насочено образование во работни и сложени органи-
зации на здружениот труд во стопанските и опште-
ствените дејности и 

— (слободна размена на трудот во рамките и пре-
ку заедниците на насоченото образование. 

Член 189 
Со самоуправна Спогодба за непосредна размена 

на трудот особено се утврдуваат: програмата за об-
разование и кадровските потреби, основите и мери-
лата за стекнување на доходот, основите и мерилата 
за вреднувањето на резултатите во задоволувањето 
на утврдените образовни и кадровски потреби, обе-
мот, начинот и динамиката на потребните средства 
за задоволување на утврдените образовни и кадров-
ски потреби и други меѓусебни права, обврски и од-
говорности на учесниците во непосредната размена 
на трудот. 

Член 190 
Образовните и кадровските потреби што се за-

доволуваат со слободна размена на трудот во рам-
ките и преку заедниците на насоченото образование 
се утврдуваат со самоуправно спогодување и опште-
ствено договарање. 

Член 191 
Работниците во организациите за насочено обра-

зование доходот на основната организација со сло-
бодна размена на трудот го стекнуваат врз основа на 
самоуправно договорениот надоместок (во натамош-
ниот текст цена на услугата) и тоа од: 

- - вкупниот приход што ќе го оствари органи-
зацијата со слободна размена на трудот во непосред-
ни односи со други организации на здружениот труд 
и други самоуправни организации и заедници; 

— вкупниот приход што ќе го оствари организа-
цијата со слободна размена на трудот во рамките и 
преку заедниците на насоченото образование; 

—учеството во заедничкиот приход врз основа на 
здружувањето на трудот и средствата со работниците 
во организациите на здружениот труд и другите са-
моуправни организации и заедници заради заеднич-
ко организирање и вршење на Воспитно-образовната 
дејност и 

— вкупниот приход остварен со вршење на ус-
луги и продажба на производи и по други основи во 
согласност со закон. 

Член 192 
Цената на услугата во насоченото образование ги 

содржи следниве елементи: 
1. Самоуправно утврдените стандарди и нормати-

ви за материјалните трошоци; 
2. Амортизацијата на основните средства по стап-

ките пропишани со закон, односно зголемени стапки 
доколку учесниците во слободната размена на тру-
дот тоа го утврдат со самоуправна спогодба; 

3. Доходот на организацијата за насочено обра-
зование и 

4. Дел од средствата за проширување и унапре-
дување на материјалната основа на трудот на орга-
низациите на насочено образование. 
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Член 193 
Цената на услугите во насоченото образование се 

формира оо самоуправна спогодба што Ја склучуваат 
учесници те во слободната размена на трудов непос-
редно или во рамките и преку заедниците на насо-
ченото образование, врз основа на: спогодбено утвр-
дените критериуми, стандарди и нормативи на те-
ковниот и минатиот труд, основите и мерилата за 
квалитетот во задоволувањето на услугите во соглас-
ност со придонесот на работниците на основната ор-
ганизација за насочено образование во создавањето 
на нова вредност; зголемување на производноета на 
вкупниот општествен труд и развојот на општество-
то; рационално и економично располагање со сред-
ствата на организациите за насочено образование. 

Цената на услугите се утврдува во висина која 
обезбедува остварување на еднаква општествено-еко-
номска положба на работниците во организациите 
за насочено образование, со положбата на другите 
работници во здружениот труд. 

Член 194 
Основната организација за насочено образование 

остварува средства за проширување на материјална-
та основа на трзчдот: 

— во рамките на цената на услугите и 
— од наменските средства што се обезбедуваат 

врз основа на самоуправна спогодба, во вид на са-
мопридонес на граѓаните или врз основа на закон, 
односно одлука на собранието на општеетвено-поли-
тичката заедница, во согласност со законот. 

Средствата од став 1 на овој член основната ор-
ганизација за насочено образование. ги остварува во 
согласност со развојот на образовната дејност пред-
видена во плановите на основните организации, за-
едниците за насочено образование и други самоуп-
равни организации и заедници, во 'плановите на оп-
штествено-политичките заедници и со обврските што 
ги презеле со самоуправната спогодба, односно со 
договорите за основите на тие планови. 

Член Д95 
На организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници ќе им се на-
малат дел од обврските кон заедницата на насочено-
то образование доколку определени образовни и кад-
ровски потреби што се задоволувале во рамките на 
овие заедници се задоволуваат со непосредна разме-
на на трудот. 

Намалувањето на обврските од став 1 на овој 
член се уредува со склучување на самоуправна спо-
годба меѓу организациите на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници и за-
едниците на насоченото образование. 

Организациитеза насочено образование кои оп-
ределени образовни и кадровски потреби ги задо-
волуваат со непосредна размена на трудот, се долж-
ни заедницата на насоченото образование во која се 
здружени да ја известат за видот, обемот и квали-
тетот на потребите и средствата за нивно задово-
лување. 

Организацијата за насочено образование нема 
право да стекнува доход по повеќе основи за иста 
дејност, услуга и програма. 

Член 196 
Граѓаните можат своите лични потреби и инте-

реси во областа на насоченото образование да ги 
задоволуваат во непосредни односи со организациите 
за насочено образование под услови што ги утврдува 
заедницата на насоченото образование во која е 
здружена организацијата за насочено образование. 

' Член 197 
Средствата што ќе ги оствари организацијата, за 

насочено образование со продажба на производи и 
вршење на услуги со трудот на учениците и сту-
дентите се издвојуваат од вкупниот приход и се ко-
ристат за подобрување на ученичкиот и студент-
скиот стандард, помош на организациите на учени-
ците и студентите, надоместок на материјалните тро-
шоци и амортизацијата на средствата на трудот со 

кои се остварува работата на учениците и студен-
тите и личните доходи на работниците согласно со 
нивното учество во стекнувањето на доходот по овој 
основ. 

Член 198 
Средствата за задоволување на образовните и 

кадровските потреби на здружениот труд и опште-
ството што се остваруваат со слободната размена на 
трудот во рамките и преку заедниците на насочено-
то образование ги обезбедуваат работниците, работ-
ните луѓе и граѓаните со придонес од: 

— доходот на основната организација на здру-
жениот труд и друга самоуправна организација и за-
едница; 

— личниот доход на работниците; 
— личниот доход во вршење на земјоделска деј-

ност и 
— личниот доход од самостојно вршење на сто-

панска и професионална дејност. 
Издвојувањето и здружувањето на средствата од 

став 1 на овој член се уредува со самоуправна спо-
годба што ја склучуваат основачите. 

Член 199 
Со самоуправната спогодба од член 198 став 2 

на овој закон се утврдуваат: обемот, видовите, струк-
турата и квалитетот на образовните и кадровските 
потреби што се задоволуваат во заедницата, на насо-
ченото образование, обемот, начинот и динамиката 
на издвојувањето и здружувањето на -средствата за 
задоволување на утврдените образовни и кадровски 
потреби и други меѓусебни права и обврски. 

Член 200 
Ако не се склучи самоуправната спогодба од 

член 198 став 2 на овој закон, заедницата на насоче-
ното образование, во согласност со Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија донесува од-
лука со која до склучувањето на самоуправната спо-
годба го утврдува начинот на обезбедување средства 
за задоволување на образовните и кадровските по-
треби и интереси што се остваруваат во заедниците 
на насоченото образование. 

Ако во заедницата на насоченото образование не 
се постигне согласност за обезбедување средства во 
смисла на став 1 на овој член, Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија донесува привре-
мена одлука за решавање на ова прашање. 

Член 201 
Средствата што обврзниците на придонесите од 

доходот и од личниот доход на работниците ги 
здружуваат во заедниците на насоченото образова-
ние се уплатуваат преку Службата на општественото 
книговодство при 'плаќањето на обврските по основ 
на данокот од доход на организациите на здруже-
ниот труд и при исплатите на личниот доход на ра-
ботниците. 

Општинскиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на приходите ја врши наплатата на придоне-
сот од личен доход од член 19(8 став 1 алинеи 3 и 4 
на овој закон и го уплатува на сметка на соодветна-
та заедница на насоченото образование. 

3. Самоуправно интересно организирање 

Член 202 
Во заедницата на насоченото образование работ-

ниците, работните луѓе и граѓаните и работниците 
во насоченото образование остваруваат слободна раз-
мена на трудот, здружуваат труд и средства, рамно-
правно и заеднички одлучуваат за работата, 'развојот 
и усогласувањето на трудот во насоченото образова-
ние и остваруваат други заеднички потреби и ин-
тереси. к 

Заедниците на насоченото образование се осно-
ваат со самоуправна спогодба врз производно-рабо-
тен принцип. 
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Член 203 
4 Со самоуправната спогодба За основање на за-

едницата на насоченото образование се утврдуваат 
особено: 

— производно-работното подрачје за кое се осно-
ва заедницата; 

— меѓусебните односи, права, обврски и одго-
ворности на членовите на заедницата; 

— образовните и кадровски потреби и интереси 
во областа на насоченото образование што ќе се 
задоволуваат во заедницата; 

— бројот на делегатите во 'собранието на заед-
ницата; 

— делокругот на работата на собранието на за-
едницата и нејзините органи и начинот на одлучу-
вањето во собранието на заедницата и нејзините ор-
гани; 

— начинот на остварувањето на контрола на 
членовите на заедницата на работењето на собрание-
то и стручната служба; 

— начинот на донесувањето на самоуправните 
општи акти; 

— изборот, составот и членовите на органите, 
организацијата и начинот на вршењето на стручните 
работи и 

— други прашања значајни за остварување на 
задачите на заедницата. 

Член 204 
Заедниците на насоченото образование со само-

управна спогодба се здружуваат во републичка за-
едница на насоченото образование заради оствару-
вање на договорените заеднички потреби и интереси. 

V. САМОУПРАВНО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА 
ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД 

1. Организации за насочено образование 

Член 205 
Организациите на здружениот труд кои оствару-

ваат дејност во насоченото образование можат да се 
основаат, односно организираат како училишта за 
средно образование и виши школи, факултети, нас-
тавно-научни институти (организации за високо обра-
зование) и ученички и студентски домови. 

Член 206 
Работничките и народните универзитети и други 

самоуправни организации и заедници можат да ост-
варуваат дејност во насоченото образование под ус-
лови утврдени со овој закон. 

Член 207 
/Работниците во насоченото образование имаат 

право и должност дел од работната организација да 
ја организираат како основна организација под ус-
лови утврдени со Законот за здружениот труд и со 
овој закон. \ 

Член 208 
Работна целина во (средното образование (учи-

лиште за средно образование) претставува дел од ра-
ботната организација во кој трајно и целосно се 
остварува образование на кадри за едно или повеќе 
занимања во рамките на една или повеќе струки од 
I до V степен на стручна подготовка. 

Работна целина во високото образование (виша 
школа) претставува дел од работната организација во 
кој трајно и 'целосно се остварува образование на 
кадри за едно или повеќе занимања во рамките на 
една или повеќе струки од VII и У1г степен на 
стручна подготовка (вите образование). 

Работна целина во високото образование (факул-
тет) претставува дел од работната организација во 
кој како единствена дејност трајно и целосно се 
остварува образование на кадри за една или повеќе 
занимања во рамките на една или повеќе струки од 
VII до УПг степен на стручна подготовка и научно-
истражувачка, односно уметничка дејност (високо об-
разование). 

Работна целина во високото образование (настав-
но-научен институт) може да претставува и дел од 
работната организација (факултет) во кој трајно се 
остварува дел од наставната дејност за образование 
на кадри од VII до УИг степен на стручна подго-
товка, како и трајно и целосно се остварува научно-
истражувачка, односно уметничка дејност. 

Работна целина во ученичкиот и студентскиот 
стандард (ученички домови, односно студентски до-
мови), претставува дел од работната организација во 
кој трајно и целосно се обезбедуваат услови за 
сместување, исхрана, остварување на вошитно-обра-
зовните задачи и други активности за учениците, од-
носно студентите утврдени со посебни програми. 

Член 209 
Работничките и народните универзитети и други-

те организации на здружениот труд и самоуправни 
организации и заедници можат да остваруваат деј-
ност во насоченото образование за образование на 
кадри од I до V степен на стручна подготовка спо-
ред одредбите и условите утврдени со овој закон. 

Кога организациите од став 1 на овој член вршат 
дејност од насоченото образование соодветно се при-
менуваат одредбите на овој закон. 

Член 210 
Организации за високо образование може да се 

основаат односно организираат и за остварување на 
дејност за образование на кадри за едно или пове-
ќе занимања во рамките на една или повеќе струки 
за повеќе степени на стручна подготовка (од III до 
УП2 степен). 

На организациите за високо образование од став 
1 на овој член соодветно се применуваат одредбите 
на овој закон. 

Член 211 
Основни организации за насочено образование 

ое организираат и во рамките на организациите на 
здружениот труд и други самоуправни организации 
и заедници од материјалното производство и од оп-
штествените дејности според условите определени со 
овој закон. 

Член 212 
Организација за високо образование може да 

биде и работна организација на чиј состав има ос-
новни организации на здружениот труд, ако притоа 
целата организација остварува (дејност во високото 
образование или ако најмалку една основна органи-
зација во нејзин состав е организација за високо об-
разование, а дејностите на другите основни органи-
зации се во функција на остварувањето на дејноста 
на високото образование. 

Член 213 
Одредбите на овој закон соодветно се примену-

ваат и во случаите кога организациите за насочено 
образо1вание од другите социјалистички републики 
и социјалистички автономни покраини организираат 
дејност на територијата на Социјалистичка Републи-
ка Македонија. 

Член 214 
Организациите за насочено образование можат 

по добиеното одобрение од Републичкиот комитет за 
образование и наука да организираат дејност во 
насоченото образование, надвор од територијата на 
СФРЈ за граѓаните коишто се наоѓаат на привремена 
работа во странство. 

Член 215 
Работните организации за насочено образование 

со работните организации ^ за научноистражувачка 
дејност кои остваруваат истородни или сродни дејнос-
ти, како и работните организации од стопанството и 
од општествените дејности кои се поврзани со за-
еднички интерес во процесот на работата, можат да 
се здружуваат и во сложени организации на здруже-
ниот труд. 

Член 216 
Факултетите, вишите школи и студентските до-

мови ое здружуваат во заедници — универзитет (во 
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натамошниот текст: универзитет) врз основа на само-
управна спогодба. 

Во универзитетот може да се здружуваат и орга-
низациите за научноистражувачка дејност и други 
организации на здружениот труд кои со својата деј-
ност придонесуваат за остварување на високото обра-
зование, научноистражувачката, односно уметничката 
дејност. 

Член 217 
Универзитетот има својство на правно лице. 
Универзитетот го претставува ректор. Ректорот 

врши и други работи утврдени со самоуправните оп-
шти акти на универзитетот. 

Член 218 
Во универзитетот се остварува особено: 
— предлагање на правците на развој на високо-

то образование и научноистражувачката, односно 
ум етничката дејност; 

— усогласување на посебните, заедничките и оп-
штите интереси во високото образование и научно-
истражувачката, односно уметничката дејност; 

— унапредување на образовно-воспитната, науч-
ноистражувачката, односно уметничката дејност; 

— изедначување на условите, мерилата и крите-
риумите за запишување на студентите; 

— изедначување на критериумите за избор на 
наставно-научни, научни и соработнички звања; 

—- грижа за условите за живот и работа на нас-
тавниците, научните работници, соработниците и дру-
гите работници и студентите; 

— давање мислења за основање и престанок со 
работа на организациите за високо образование, како 
и за плановите и програмите за воспитно-образовна-
та дејност; 

— учество во поттикнувањето на развојот на ин-
тердисциплинарните студии и интердиециплинарните 
истражувања; 

— учество во развојот и унапредувањето на сту-
дентскиот стандард; 

— учество во извршувањето на задачите од об-
ласта на општонародната одбрана и општествената 
самозаштита; 

— развивање на соработката со другите универ-
зитети во Републиката, во земјата и во странство; 

— учество во организирање и развивање на нор-
мативно-документационата дејност; 

—' промоција на доктори на науки; 
— покренување 'иницијативи за склучување на 

општествени договори и самоуправни псогодби и 
— врши и други задачи од заеднички интерес 

утврдени со самоуправната спогодба за здружување 
во универзитет и со закон. 

Член 219 , 
Заради усогласување и договарање за одредени 

прашања од заеднички интерес, универзитетите мо-
жат да се здружуваат во заедница на универзитети. 

Член 220 
Организациите за насоченото образование се 

должни да донесат годишна програма за работа нај-
доцна до 1 октомври во тековната година. 

Член 221 
Организациите за високо образование и органи-

зациите за научноистражувачка дејност можат со 
склучување на самоуправна спогодба да организи-
раат дејност за образование на поедини профили на 
кадри по пат на интердисциплинарни студии. 

2. Услови за основање и вршење на дејноста на 
организациите за насочено образование 

Член 222 
Работната организација за насочено образование 

може да основа организација на здружениот труд, 
самоуправна интересна заедница, општествено-поли-
тичка заедница и друго општествено-правно лице. 

Член 223 
Работна организација за насочено образование 

може да се основа ако: 
— постои долгорочна потреба од одредени 

стручни кадри и од научноистражувачка, односно 
уметничка дејност, а кои не можат да се обезбедат 
преку постојните организации на здружениот труд; 

— е во согласност со планот на соодветната за-
едница на насоченото образование и плановите на 
општествено -политичките заедници; 

— се обезбеди опрема, простор и потребни сред-
ства за нејзино основање и почеток со работа и 

— е обезбеден потребен број на наставен, нас-
тавно-научен и соработнички кадар. 

Алинејата 1 од став 1 на овој член не се одне-
сува за ученичките и студентските домови. 

Член 224 
Работна, односно основна организација за насо-

чено образование има потребен број кадри во смис-
ла на член 223 став 1 алинеја 4 на овој закон ако: 

— во средните училишта има доволен број нас-
тавници за остварување на планот и програмата за 
Воспитно-образовната дејност; 

— на факултетите и наставно-научните институ-
ти, наставната, научноистражувачката, односно умет-
ничката дејност ја вршат најмалку 5 работници со 
наставно-научни звања и 5 соработници на неопреде-
лено време кои вршат работи и работни задачи со 
полно работно време и ако е организирана информа-, 
тивно-документациона дејност, согласно со условите 
предвидени во Законот за научноистражувачката деј-
ност; 

— на вишите школи наставната работа ја вршат 
најмалку 7 работници со наставни звања на неопре-
делено време и кои вршат работи и работни задачи 
со полно работно време и 

— во ученичките и студентските домови, дејнос-
та ја вршат најмалку 3 вработени со високо образо-
вание на неопределено време кои вршат работи и 
работни задачи со полно работно време. 

Член 225 
Факултетите и организациите за научноистражу-

вачка дејност можат да организираат постдипломски 
студии ако покрај другите услови утврдени со овој 
закон имаат и најмалку половина од потребниот нас-
тавно-научен и научен кадар во работен однос на не-
определено време за остварување на плановите и 
програмите на Воспитно-образовната дејност за пост-
дипломски студии. 

Член 226 
На факултетите и во организациите за научноис-

тражувачка дејност, научен степен и докторат на нау-
ки може да се стекне ако постојат најмалку 3 работ-
ници со наставно-научни, односно научни звања и 
научен степен докторат на науки во соодветната на-
учна област. 

Член 227 „ 
Пред усвојувањето на елаборатот за општествена 

и економска оправданост за основање основачот е 
должен да прибави согласност од соодветната заед-
ница на насоченото образование. 

Заедницата од став 1 на овој член дава (соглас-
ност по претходно добиено мислење од Републичка-
та заедница на насоченото образование. 

За организациите за високо образование, мисле-
ња за општествената и економската оправданост, 
дава универзитетот. 

Член 228 
Одредбите од член 227 на овој закон се приме-

нуваат и при организирање на основна организација 
за насочено образование. 

Член 229 
Подготовките за почеток со работа на работната 

организација за насочено образование ги врши ма-
тична комисија која ја 'формира основачот. 
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Матичната комисија за основање на работна ор-
ганизација за средно образование ја сочинуваат 7 
членови од кои повеќе од половината се наставници 
во средното образование. 

Матичната комисија за основање на работна ор-
ганизација за високо образование ја сочинуваат 7 
членови од кои повеќе од 'половината се работници 
со наставно-научни звања. 

Матичната комисија врши избор во наставнички 
и соработнички звања, одлучува за засновање на 
работен однос, врши упис на ученици и студенти, а 
за организациите за високо образование донесува 
план и програма за работа и врши други непосред-
ни задачи за почеток оо работа на организацијата. 

Матичната комисија престанува со работа откако 
ќе го изврши изборот на потребниот број кадар 
предвиден во член 224 на овој закон. 

Член 230 
Одредбите од член 227 на овој закон соодветно се 

применуваат кога организациите за насочено образо-
вание организираат дејност заради создавање нови 
профили на стручни кадри и нови степени на струч-
на подготовка, постдипломски и интердисциплинарни 
студии. 

Член 231 
Организацијата за насочено образование може да 

отпочне со работа ако има план и програма за ра-
бота, усвоени планови и програми за воспитно-обра-
зовна дејност, потребен број на' кадар предвиден во 
член 224 на овој закон, определен број ученици и 
студенти, средства, опрема, библиотека, кабинети, ра-
ботилници и други објекти и обезбедена хигиено-
техничка заштита на учениците и студентите. 

Условите од став 1 на овој член поблиску се 
определуваат со нормативи што ги донесува за: 

— училишта за средно образование и ученички-
те домови, соодветната заедница на насоченото обра-
зование по предлог на Републичкиот завод за унап-
редување на образованието и воспитувањето и 

— организациите за високо образование и сту-
дентските домови, соодветната заедница на насоче-
ното образование по предлог на универзитетот. 

Член 232 
Републичкиот комитет за образование и наука 

донесува решение за верификација на организациите 
за насочено образование откако ќе оцени дека се ис-
полнети условите од членовите 223 и 224 на овој 
закон. 

Верифицираните организации за насочено обра-
зование се запишуваат во регистар што го води Ре-
публичкиот комитет за образование и наука. 1 

Извод од регистарот се објавува во „Службен 
весник на Социјалистичка Република Македонија" во 
мај секоја година. 

Организациите за насочено образование што се 
запишани во регистарот, издаваат јавни исправи за 
општопризнат степен на стручна подготовка. 

Член 233 
Републичкиот комитет за образование и наука 

може да донесе решение за бришење на организаци-
јата за насочено образование од регистарот, ако ут-
врди дека не ги исполнува условите, односно ако во 
определениот рок не ги исполни условите определени 
со овој закон. 

По правосилноста на решението за бришење од 
регистарот организацијата за насочено образование 
не може да издава јавна исправа. 

Против решението со кое се одбива верифика-
цијата, како и против решението за бришење од ре-
гистарот, организацијата за насочено образование 
има право на жалба до Извршниот совет на Собра-
нието на Социјалистичка Република Македонија во 
рок од 15 дена од приемот на решението. 

Републичкиот комитет за образование и наука, 
донесува прописи со кои поблиску се уредува начи-
нот на верификацијата на организациите за насоче-
ло образование, 

Во регистарот се запишуваат и други облици на 
здружување на високообразовните организации за 
насочено образование. 

Член, 234 „ 
Организацијата за насочено образование се уки-

нува ако престане да ги исполнува условите пред-
видени од членовите 223 и 224 на овој закон. 

Актот за укинување на организацијата го доне-
сува основачот по претходно добиено мислење од 
соодветната заедница на насочено образование. 

Пред донесувањето на актот за укинување, осно-
вачот е должен на организацијата, чие укинување се 
предлага, да и овозможи да се изјасни по предлогот 
за укинување во определен' рок. 

Ако постојат причини за укинување на организа-
цијата за. насочено образование, а основачот не до-
несе акт за укинување во рок од три месеци од де-
нот на примениот предлог, таквиот акт за организа-
циите за средно образование и ученичките домови 
ќе го донесе собранието на општината на чие под-
рачје е седиштето на организацијата, а за органи-
зациите за високо образование и студентските домо-
ви Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија. 

Член 235 
Кога Републичкиот комитет за образование и 

наука ќе утврди дека организацијата за насочено 
образование повеќе не ги исполнува условите пред-
видени во членовите 223 и 224 на овој закон ќе опре-
дели рок во кој организацијата е должна да ги от-
страни утврдените недостатоци и неправилности. 

Ако организацијата не ги отстрани недостатоците 
и неправилностите во определениот рок, Републич-
киот комитет за образование и наука ќе донесе ре-
шение за забрана на вршењето на дејноста на органи-
зацијата. Со решение се определува и рокот во кој 
треба да се исполнат условите за непречена работа 
на организацијата. 

Ако во рокот определен со решението за забра-
на на вршењето на дејноста на организацијата не 
се исполнат условите за непречена работа, Републич-
киот комитет за образование и наука покренува пос-
тапка за престанување на работата на организаци-
јата. 

Решение .за престанување на работата на учи-
лиштата за средно образование и ученичките и сту-
дентските домови донесува собранието на општина-
та на чие подрачје е седиштето на организацијата, 
по добиено мислење од соодветната заедница на на-
соченото образование, а за училиштата за средено 
образование и студентските домови основани од Ре-
публиката, организациите за високо образование, Со-
бранието на СР Македонија по добиено мислење од 
соодветната заедница на насоченото образование и 
универзитетот. 

Организацијата за насочено образование може 
да престане да врши дел од дејноста по претходно 
добиена согласност од соодветната заедница на насо-
ченото образование. 

Член 236 
На затечените ученици, односно студенти во ор-

ганизацијата за насочено образование која престана-
ла со работа, им се обезбедува продолжување на об-
разованието во истата или друга организација под 
исти услови, во рок определен со актот за преста-
нок со работа на организацијата. 

Член 237 
Кога за организацијата за насочено образова-

ние не може да се утврди основачот, задачите на 
основач ги врши за училиштата за средно образо-
вание, ученичките и студентските домови, собрание-
то на општината на чие подрачје с седиштето на ор-
ганизацијата.. а за училиштата за средно образование 
и студентските домови основани од Републиката и 
организациите за високо образование и Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија, 
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VI. ОСТВАРУВАЊЕ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО 

Член 238 
Работниците во организациите за насочено обра-

зование своите општествено-економски и други само-
управни права ги остваруваат според општите про-
писи кои важат за остварување на самоуправувањето 
на работниците во организациите на здружениот 
труд и според одредбите на овој закон. 

Член 239 
Работниците во организациите за насочено обра-

зование самостојно одлучуваат за меѓусебните одно-
си на трудот, стекнувањето на доходот и распредел-
бата на средствата за личните доходи и заедничката 
потрошув ачк а. 

Член 240 
Учениците, односно студентите во организациите 

за насочено образование ги остваруваат своите само-
управни права според одредбите на овој закон и ста-
тутот на организацијата за насочено образование. 

Учениците, односно студентите во организациите 
за насочено образование учествуваат во одлучување-
то по сите прашања, освен по прашањата утврдени 
во член 239 на овој закон по кои работниците самос-
тојно одлучуваат. 

Член 241 
Работниците, учениците, односно студентите свои-

те самоуправни права ги остваруваат со одлучување 
на собири, со референдум и со други облици на 
лично изјаснување, преку делегати во органот на 
управувањето, стручните и извршните органи на ор-
ганизацијата за насочено образование, со контрола 
на работата на органите и службите во организа-
циите за насочено образование, како и преку деле-
гациите и делегатите во заедниците на насоченото 
образование и во собранијата на општествено -и о ли -
тивките заедници. 

Член 242 
Заради остварување на самоуправувањето на уче-

ниците, односно студентите во организациите за на-
сочено образование се формира делегација од чии 
членови се избираат постојани или повремени деле-
гати кои учествуваат во одлучувањето за работите 
определени со овој закон и со статутот на органи-
зацијата за насочено образование. 

Со статутот на организацијата за насочено обра-
зование се определува бројот и составот на делега-
цијата, како и начинот на изборот и отповикувањето 
на делегацијата од став 1 на овој член. 

Член 243 
Посебниот општествен интерес се остварува со 

потврдување на самоуправните спогодби за основање, 
односно здружување и статутите на заедниците на 
насоченото образование, со давање согласност на од-
редбите што се од значење за остварување на посеб-
ниот општествен интерес, на самоуправните спогод-
би за здружување и статутите на организациите за 
насочено образование и со учество на претставници 
на општествената зае иии па во одлучувањето за рабо-
тите ол посебен општествен интерес во организа-
циите за насочено образование. 
! 

Член 244 
Самоуправната спогодба за основање и статутот 

на заедниците на насоченото образование ги потвр-
дува Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија. 

Член^ 245 
Како работи од посебен општествен интерес во 

чие одлучување учествуваат претставници на опште-
ствената заедница и делегати на учениците и нивни-
те родители, односно редовните студенти во органи-
зациите за насочено образование се: 

— 'донесување на плановите и програмите за ра-
бота и развој на организациите за насочено обра-
зование ; 

— потврдување на плановите и програмите за 
Воспитно-образовната дејност на организациите за 
високо образование; 

— донесување на статут; 
— донесување на одлуки за промена на дејнос-

та и за други статусни промени; 
— запишување на ученици и студенти; 
—' отстранување на ученици и студенти од орга-

низацијата за насочено образование; 
— утврдување на висината на надоместокот што 

го плаќаат учениците, односно студентите за услу-
гите во ученичките, односно студентските домови; 

— именување и разрешување на работоводен ор-
ган; 

— избор на наставници и стручни работници во 
организациите за средно образование и воспитувачи-
те во ученичките домови; 

— потврдување на избор во наставни, наставно-
научни, научни и соработнички звања во организа-
циите за високо образование; 

— водење на кадровската политика; 
— разгледување на општи прашања од животот 

и работата на учениците и студентите; 
— донесување на заклучоци -и мерки за унапре-

дување на Воспитно-образовната и научноистражу-
вачката работа и 

— утврдување на програми и мерки кои произ-
легуваат од подготовките за општонародна одбрана 
и општествена самозаштита и други прашања опре-
делени со овој закон и самоуправните општи акти 
на организацијата. 

За работите од став 1 алинеи 2 и 10 на овој член 
одлучуваат членовите на органот на управување од 
редот на наставниците, соработниците, претставни-
ците на општествената заедница и делегатите на сту-
дентите. 

Член 246 у 

За работите од член 245 на овој закон одлуките 
се сметаат за донесени ако за нив гласале и мно-
зинство од вкупниот боој делегати од учениците и 
нивните родители, односно студентите и мнозинство 
од вкупниот број претставници на општествената за-
едница. 

Доколку не се постигне мнозинството од став 1 
на овој член за усогласување на ставовите по спор- -
ното прашање се формира заедничка комисија сос-
тавена од еднаков број членови од редот на работ-
ниците од организацијата за насочено образование, 
од редот на делегатите на учениците и родителите, 
односно студентите и од редот на претставниците на 
општествената заедница. 

Ако комисијата од став 2 на овој член не постиг-
не согласност, односно ако не биде прифатен неј-
зиниот предлог спорното прашање може да биде раз-
гледувано на наредната седница. 

Член 247 
Во одлучувањето но прашањата од посебен оп-

штествен интерес во организациите за насочено об-
разование учествуваат и претставници на основачот, 
општината, односно Републиката, општествено-(поли-
тичките организации, заинтересирани организации на 
здружениот труд и другите самоуправни организации 
и заедници (во натамошниот текст: претставници на 
општествената заедница). 

Член 248 
^Составот, бројот, времето и начинот на учество-

то на претставниците на општествената заедница во 
одлучувањето по прашања од посебен општествен 
интерес во организациите за насочено образование, 
ое определува со статутот на соодветната органи-
зација. 

Бројот на претставниците на општината во орга-
низацијата за насочено образование го определува 
и нивното именување го врши собранието на општи-
ната на чие подрачје е седиштето на организацијата. 

Бројот на претставниците на Републиката во 
училиштата за средно образование и студентските 
домови основани од Републиката и во организациите 
за високо образование, го определува и нивното име-
нување го врши Собранието на Социјалистичка Ре-
публика М аке дони ј а, 
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Член 249 
Согласност на одредбите на самоуправната спо-

годба за здружување и на статутот на организациите 
за насочено образование што се однесуваат на пра-
вата и обврските на учениците, односно студентите, 
организацијата (режимот) на учењето, односно студи-
рањето; начинот 'и постапката за донесување на пла-
нови и програми за Воспитно-образовната дејност, 
начинот на одлучување на претставниците на опште-
ствената заедница; издвојувањето на основната орга-
низација од работната организација; условите за из-
бор во наставни, наставно-научни, научни и соработ-
нички звања и условите за именување на индиви-
дуален работоводен орган, дава собранието на оп-
штината на чие подрачје е седиштето да организа-
цијата, а за училиштата за средно образование и сту-
дентските домови основани од Републиката и орга-
низациите за високо образование, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија. 

Член 250 
Заради информирање на јавноста за работата и 

за резултатите од работата, организациите за насо-
чено образование најмалку еднаш годишно свику-
ваат шбрание на кое се поднесува извештај за рабо-
тата на организацијата. 

На собранието се повикуваат заинтересираните 
организации на здружениот труд и други самоуправ-
ни организации и заедници. 

Работата на собранието е јавна. 
Извештајот од став 1 на овој член се доставува 

до соодветната заедница на насоченото образование. 

Член 251 
Заради остварување на самоуправувањето учени-

ците, односно студентите формираат 'во 
— училиштата за средно образование заедница 

на учениците, паралелката, годината и на училиш-
тето; 

— организациите за високо образование собир 
на година, односно студијата група; 

— ученичките домови заедница на воспитаа гру-
па и заедница на домот и 

— студентските домови совет на станари во сту-
дентските населби. 

Начинот на самоуправното организирање на уче-
ниците и студентите и делокругот на работата на 
самоуправните органи на учениците и студентите се 
уредува со статутот на организацијата. 

Член 252 
Плановите и програмите за Воспитно-образовна-

та дејност и изборот во наставни, наставно-научни, 
научни и соработнички звања во работната органи-
зација во чиј состав има наставно-научни институти, 
научни и други организации, ги потврдува органот 
на управување на начин определен со статутот на ра-
ботната организација. 

Член 253 
Во организациите за насочено образование пос-

тои работоводен орган како индивидуален или како 
колегијален работоводен орган. 

Индивидуален работоводен орган на факултетот 
е декан. 

Член 254 
Индивидуалниот работоводен орган во училиш-

тата за средно образование, ученичките и студент-
ските домови се именува и разпешува со одлука на 
органот на управување врз основа на јавен конкурс 
на предлог од конкурси а комисија. 

Конкурсната комисија за именување на индиви-. 
дуален работоводен орган, во училиштата за средно 
образование, ученичките и студентските домови е 
составена од 8 членови од кои по 2 члена именуваат 
органот на управување на организацијата, основната 
организација на синдикатот и собранието на општи-
ната и по 1 член именуваат општинската организа-
ција на синдикатот и учениците, односно студентите. 

Конкурсната комисија за именување на индиви-
дуален работоводен орган во училиштата за средно 
образование и во студентските долгови основани од 

Републиката е составена од 8 членови од кои по 2 
члена именуваат: органот на управување на организа-
цијата, основната организација на синдикатот и Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија и 
по 1 член Синдикатот на просветните работници на 
Македонија и учениците, односно студентите. 

Член 255 
Согласност на одлуката за именување и разрешу-

вање на индивидуалниот работоводен орган во учи-
лиштата за средно образование, ученичките и сту-
дентските домови дава собранието на општината на 
чие подрачје е седиштето на организацијата, а за 
училиштата за средно образование и студентските 
домови основани од 'Републиката, Собранието на СР 
Македонија. 

Член 256 
За индивидуален работоводен орган во училиш-

тата за средно образование и ученичките домови 
може да биде именувано лице што ги исполнува ус-
ловите за наставник во организацијата за средно об-
разование и се истакнува со својата педагошка рабо-
та и организациони способности. 

За индивидуален работоводен орган во студент-
ски дом може да биде именувано лице кое има ви-
соко образование и кое се истакнува со својата ра-
бота и организациони способности. 

Член 257 
Индивидуален работоводен орган на факултетите 

и наставно-научните институти се именува и разре-
шува со одлука на органот на управување од редот 
на наставно-научните и научните работници на пред-
лог од посебна комисија. 

Индивидуален работоводен орган во вишите шко-
ли се именува и разрешува со одлука на органот 
на управување од редот на работниците оо настав-
ни звања на предлог од 'посебна комисија. 

Комисијата од ставовите 1 и 2 на овој член е 
составена од 8 членови од кои по 2 члена имену-
ваат органот на управувањето на организацијата, 
основната организација на синдикатот, Собранието на 
Социјалистичка Република Македонија т по 1 член 
именуваат Синдикатот на просветните работници на 
Македонија и студентите 

Член 258 
Членовите на колегијалниот работоводен орган 

во училиштата за средно образование, ученичките и 
студентските домови, освен претседателот, се изби-
раат и без јавен конкурс, ако изборот за членови на 
овој ооган се врши само од редовите на работниците 
од овие организации. 

Претседателот, односно членот на колегијалниот 
работоводен орган во организацијата за високо об-
разование се именува и разрешува на начин и спо-
ред постапка и услови утврдени со одредбите на 
овој закон што се однесуваат на индивидуалниот ра-
ботев о д ен о р гат-т. 

Поблиски услови за начинот и постапката за 
именување на работоводниот орган се4;' уредуваат со 
статутот на организацијата за насочено образование. 

Член 259 
Во организациите за насочено образование се 

формираат стручни органи и тела. 

Член 260 
Стручни органи во училиштата за средно обра-

зование се: наставнички колегиум на училиштето, 
наставнички колегиум на годината, односно струка-
та, насоките и степенот и наставнички колегиум на 
паралелната. 

Стручните тела во училиштата за средно образо-
вание се активите по одделни предмети или група 
предмети. 

Наставничкиот колегиум на училиштето го сочи-
нуваат наставници, стручни работници и делегати на 
учениците. 

Со Наставничкиот колегиум раководи индивиду-
алниот работоводен орган. 

Наставничкиот колегиум на годината, односно 
струката, насоките и степенот го сочинуваат настав 
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ници и сцручни работници кои изведуваат настава 
на годината, (струката, насоките и степенот и деле-
гати на учениците 

Наставничкиот колегиум на паралелата го со-
чинуваат наставници и стручни работници кои изве-
дуваат настава во паралелната и делегати на уче-
ниците. 

Ч л ен 261 
Во'ученичките домови се формира совет на вос-

питувачи како стручен орган кој го сочинуваат вос-
питувачите и други стручни работници и делегати на 
учениците. 

Член 262 
Во вишата школа се формира наставнички со-

вет кој го сочинуваат наставниците и делегатите на' 
студентите. 

На факултетите и н,а стално-научните институти 
се формира наставно-научен совет кој го сочинуваат 
наставниците, научните работници и делегати од со-
работниците и студентите. 

Во работата на Наставничкиот, односно наставно-
научниот совет од ставовите 1 и 2 на овој член 
учествуваат и работниците кои се потрајно ангажи-
рани во изведувањето на наставата и научио-истра-
жувачката работа. 

Член 263 
Наставничкиот, односно наставно-научниот совет 

врши избор на работници во наставни, наставно-на-
учни, научни и соработнички звања доколку се при-
сутни две третини од вкупниот број на неговите чле-
нови. 

Наставникот, односно соработникот е избран до-
колку добие мнозинство на гласови од вкупниот 
број членови на Наставничкиот, односно наставно 
научниот совет. 

Член 264 
Во работата организација за високо образова-

ние која во својот состав има основни организации, 
може да се формира наставно-научен совет врз де-
легатски принцип на начин и пост,анка утврдени со 
самоуправната спогодба за здружување и статутот на 
организацијата. 

Член 265 
Стручните органи на организациите за насочено 

образование се грижат за подготвување и оствару-
вање на плановите и програмите на Воспитно-обра-
зовната" и научноистражувачката дејност, за 'водење 
на единствена политика во поврзувањето на настав-
ната и научноистражувачката работа ја утврдуваат 
организацијата на воопитнообразовната и научноис-
тражувачката дејност, ги анализираат резултатите од 
Воспитно-образовната и научноистражувачката рабо-
та се грижат за условите и работата на учениците 
и студентите, ја спроведуваат постапката за избор во 
звања на наставниците, научните работници и сора-
ботниците, како и за здобивање со магистериум и 
докторат на науки се грижат за создавање на настав-
но-научен подмладок и вршат други работи утврде-
ни со статутот на организацијата. 

Член 266 
Организацијата, надлежностите и начинот на ра-

ботата на стручните органи на организациите за 
насочено образование се утврдуваат со статутот на 
организацијата. 

Член 267 
Во организациите за високо образование од 

член 210 на овој закон, учениците, наставниците, со-
работниците и други стручни работници кои оства-
руваат дејност за образование на кадри од III до 
УН2 степен на стручна подготовка, самоуправните 
права ги остваруваат согласно со одредбите на овој 
закон и статутот на организацијата. 

Член 268 
Одредбите на овој закон за остварување на само-

управувањето во организациите за насочено образо-
вание соодветно се применуваат и на работничките и 
народните универзитети и на другите организации и 
заедници кои вршат дејност за образование на кад-
ри од прв до петти степен на стручна подготовка. 

VII. НАДЗОР НА РАБОТАТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И НА ЗАЕДНИЦИ-

ТЕ НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

Член 269 
Општествен надзор над училиштата за средно 

образование ученичките и студентските домови врши 
собранието на општината на чие подрачје е 'Седиште-
то на училиштето, односно домот, а над училиштата 
за средно образование и студентските домови осно-
вани од Републиката, организациите за високо обра-
зование и заедниците на насоченото образование, 
Собранието на Социјалистичка Република Македо-
нија. 

Член 270 
Надзор над законитоста на работата на училиш-

тата за средно образование, ученичките и студент-
ските домови врши општинскиот орган на управата 
надлежен за работите на образованието, а над училиш-
тата за средно образование и студентските домови 
основани од Републиката, како и над организациите 
за високо образование, Републичкиот комитет за об-
разование и наука. 

Член 271 
Надзор над законитоста на работата на заедни-

ците на насоченото образование, вршат Собранието 
на Социјалистичка Република Македонија. 

Член 272 
Ако самоуправната спогодба за здружување, ста-

тутот или друг самоуправен општ акт на училиш-
тето за средно образование, ученикот и студентскиот 
дом не е во согласност со Уставот, односно е во 
спротивност со закон, општинскиот орган на упра-
вата надлежен за работите на образованието има 
право да го запре од извршување таквиот акт во сог-
ласност со закон, а на училиштето за (Средно обра-
зование и студентските домови основани од Репуб-
ликата и организациите за високо образование извр-
шувањето го запира Републичкиот комитет за обра-
зование и наука. 

Ако општинскиот орган на управата надлежен: за 
работите на образованието, односно Републичкиот 
комитет за образование и наука во вршење на дра-
гото на надзор над законитоста на работата, утвр-
ди дека организацијата за насочено образование из-
дала свидетелство, односно диплома -спротивно на 
одредбите на овој закон, донесува решение за по-
ништување на свидетелството, што се објавува во 
средствата за јавно информирање и поднесува при-
јава за кривично гонење. 

Член 273 
Стручен надзор над работата на училиштата за 

средно образование, според посебни прописи, врши 
Републичкиот завод за унапредување на образование-
то и воспитувањето, ако со посебен закон не е пои-
н аку о про делено. 

Член 274 
За -извршување на законите и другите прописи 

од областа на насоченото образование во организа-
циите за насочено образование се во ши инспекциски 
надзор. 

Инспекциски надзор нат работата на организа-
циите за насочено образование впши Републичкиот 
комитет за образование и наука преку ттросветни 
инспектори. 

Член Р75 
Просветните инспектори во средното образова-

ние вршат инспекциски надзор особено на: 
— постоење на пропишаните услови'за работа на 

училиштата за средно образование и ученичките до-
мови ; 

— примена на одобрените планови за воспитно-
образовна дејност; 

— организација на Воспитно-образовната работа 
во однос на неделниот и дневниот број часови, трае-
њето на наставниот час, остварувањето на вкупниот 
број работни денови, односно часови во учебната 
година бројот на учениците во паралелка, уредува-
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њето на прашањето за распределбата на средствата 
што ти остваруваат учениците со образовно-работна-
та практика и друго; 

— употреба на одобрени учебти,ци; 
— услови и постапка за запишување, оценување, 

напредување, применување на педагошки мерки, по-
лагање на испита, како и други правда и обврски на 
учениците и на наставниците, соработниците, воспи-
тувачите, наплатување на трошоци за извршени об-
разовни услуги на учениците согласно со член 196 
на овој закон и друго; 

— нормативи за стручна педагошка подготовка 
на наставниците, соработниците, воспитувачите и 
стручните работници и нивното -стручно и педагош-
ко усовршување; 

— водење на педагошка евиденција и документа-
ција и издавање на свидетелства и дипломи; 

— одредбите на овој закон што се однесуваат 
на нострификацијата на дипломи и свидетелства 
стекнати во (странство и 

— работата на училиштата што изведуваат вос-
питно-образовна дејност во странство. 

Член 276 
-Просветните инспектори во високото образова-

ние. вршат инспекциски надзор ошбено на: 
— постоење на пропишаните услови за работа на 

организациите за високо образование; 
— постапка за донесување на плановите за вос-

питно -о бразовната дејко ст; 
— наплатување на трошоци за извршените об-

разовни услуги на студентите согласно со член 196; 
— утврдување на распределба на средствата што 

ги остваруваат студентите со образовно-работната 
практика, согласно со член 197; 

— водење на педагошката евиденција и докумен-
тација и издавање на свидетелства и дипломи; 

— одредбите на овој закон што се однесуваат 
на н о т и ф и к а ц и ј а т а на дипломи и свидетелства 
стекнати во странство и 

— работата на организациите за високо образо-
вание што изведуваат воспитно-образовна дејност во 
странство. 

Член 277 
Во вршењето на работите од својата надлежност 

просветните инспектори се овластени: 
— да остваруваат увид во извршувањето на за-

коните и другите прописи и да бараат потребни по-
датоци за тоа; 

— да наредат извршување на законските и дру-
гите прописи и мерки, односно отстранување на не-
достатоците произлезени од примената на незакон-
ски мерки или од повреда на законот и другите про-
писи и 

— да го забранат спроведувањето на незаконски-
те мерки. 

Организацијата за насочено образование е долж-
на да им овозможи на просветните инспектори увид 
во состојбите и нејзината работа да им ги даде бара-
ните податоци и известувања. 

Член 278 
Просветен инспектор може да биде лице кое за-

вршиле празен Факултет и има искуство од пробле-
матиката на образованието и воспитувањето иии нас-
тавнички Факултет со најмалку петгодишна воспит-
но-образовна работа. 

Член 279 
Просветните инспектори имаат легитимација. 
Образецот на легитимацијата и начинот на неј-

зиното издавање ги пропишува 'Републичкиот коми-
тет за образование и наука. 

Член: 280 
Просветните инспектори се должни најмалку 

еднаш годишно да извршат увид во спроведувањето 
на законите и другите прописи во организациите за 
насочено образование. 

Во вршењето на увидот од став 1 на овој член 
просветните инспектори се должни да им даваат по-
мош на организациите за насочено образование во 
спроведувањето на законите и другите прописи, 

Член 281 
За извршениот увид просветните инспектори сос-

тавуваат писмен наод (записник), односно извештај 
кој ја содржи најдената состојба. 

Доколку просветниот инспектор утврди дека не 
се извршуваат законските и другите прописи, доне-
сува решение со кое наредува извршување на истите 
во определениот рок. 

'Просветните инспектори доставуваат по еден при-
мерок од записникот и решението до органот на 
управување на организацијата за насочено образо-
вание, соодветната заедница на насоченото образо-
вание, Републичкиот завод за унапредување на обра-
зованието и воспитувањето и основачот. . 

Член 282 
Организацијата за насочено образование е долж-

на да го извести Републичкиот комитет за образова-
ние и наука за извршување на решението. 

Член 283 
Против решението на просветниот инспектор мо-

же да се изјави жалба до претседателот на Репуб-
личкиот комитет за образование и наука во рок од 
8 дена од денот на доставувањето на решението. 

Жалбата не го одложува извршувањето на реше-
нието. По исклучок претседателот на Републичкиот 
комитет за образование и наука може, по образло-
жен предлог од жалителот, да го одложи извршува-
њето на решението, ако тоа не е спротивно на оп-
штиот интерес. 

Член 284 
Просветниот инспектор кога во вршењето на ин-

спекцијата утврди повреда на прописите над чие 
извршување надзор врши друг орган, за тоа го извес-
тува тој орган. 

VIII. НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ВОНРЕДНИ 
УСЛОВИ 

Член 285 
Заедниците на насоченото образование и орга-

низациите за насочено образование, се должни во 
самоуправните општи акти во согласност со закон 
да ги утврдат своите задачи за вршење на дејноста 
на насоченото образование во вонредни услови (при-
родни (и други вонредни состојби, непосредна воена 
опасност и во војна). 

Член 286 
Во вонредни услови настанати од елементарни и 

други непогоди од поголеми размени, организациите 
за насочено образование ја приспособува ат својата 
работа спрема условите и преземаат мерки за отстра-
нување на последиците. 

Во услови на непосредна воена опасност и во 
војна, организациите на насочено образование рабо-
тат според плановите за одбрана. 
( 

Член 287 
Заедниците на насоченото образование се долж-

ни да обезбедат средства за работа на организациите 
за насочено образование во вонредни услови. 

Член 288 
Претседателот на Републичкиот комитет за об-

разование и наука може на организациите за насо-
чено образование и на работниците во насоченото 
образование л а им определи посе бни задачи кои во 
редовни услови не се нивна дејност, одношо задача. 

IX. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 289 
Со парична казна од 10.000 до 70.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата која издава 
учебници, ако издаде учебгш4к спротивно на одред-
бите од член 115 до член 133 на овој закон. 

За прекршок од став 1 на овој член се казнува 
и одговорното лице во организацијата која издава 
учебник со парична казна од 10.000 до 30.000 динари. 
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Член 290 
Со парична казна од 20.000 до 40.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата за насочено 
образование ако: 

— не распише конкурс за избор на работниците 
во насоченото образование, како и за работоводен 
орган, на начин и во рок утврден со одредбите од 
член 142 и член 254 став 1 на овој закон. 

— не изврши избор на соодветен наставен ка-
дар во средното образование во согласност со овој 
закон (член 147); 

— изврши избор во наставни, наставно-научни, 
научни и соработнички звања спротивно на одред-
бите на овој закон (член 151 до член 168). 

За прекршоците' од став 1 алинеја 1 и алинеја 2 
на овој член се казнува и одговорното лице во орга-
низација на насочено образование со парична казна 
од 5.000 до 10.000 динари. 

Член 291 
Со парична казна од 20.000 до 30.000 динари се 

казнува за прекршок-организацијата за насочено об-
разование ако: 

— насоченото образование не се остварува спо-
ред плановите и програмите за Воспитно-образовната 
дејност (член 16 до член 21); 

— ако не го оствари вкупниот број работни де-
нови, односно часови (член 80); 

— ти утврди условите, начинот и висината на на-
доместокот кој го плаќаат учениците, без соглас-
ност од соодветната заедница на насоченото образо-
вание (член НО); 

— не ја води, односно не ја издава педагошката 
документација на македонски јазик и на јазикот на 
кој се изведува Воспитно-образовната работа (член 
136 став 2); 

— го остварува образованието на граѓаните под 
услови што не ги утврдила заедницата на насоченото 
образование во која с здружена (член 196); 

— организира дејност надвор од територијата на 
СФРЈ без добиено одобрение од Републичкиот ко-
митет за образование и наука (член 214); 

— почне со работа пред донесувањето на реше-
ние за верификација на организацијата, од страна на 
Републичкиот комитет за образование и наука (член 
232 став 1) и 

— издаде јавни исправи за општопризнат степен 
на стручна подготовка, пред да биде запишана во 
регистар (член 232 став 4). 

За прекршок од став 1 на овој член ќе се казни 
и одговорното лице на организацијата за насочено 
образование со парична казна од 5.000 до 8.000 ди-
нари. 

Член 292 
Со парична казна од 10.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата за насочено об-. 
разозание ако: 

— не ги организира формите на воспитно-обра-
зовната дејност пропишани со овој закон (член 25); 

— не ги организира и изведува испитите во сог-
ласност оо одредбите на овој закон и самоуправниот 
општ акт на организацијата (член бб и член 76 
став 2); 

— вкупниот број часови на наставата по задол-
жителните програми за воспитно-образовната дејност 
и образозно-работната практика во насоченото обра-
зование изнесува повеќе од 30 часа неделно (член 
51 став 1); 

— изврши упис на учениците, односно студенти-
те спротивно на одредбите на овој закон (член 86 и 
член 88); 

— не донесе програма за работа за учебната го-
дина или не достави извештај за својата работа (член 
220 и член 250) и 

— на просветниот инспектор не му ги даде пот-
ребните податоци, го попречува во вршењето на ра-
ботите или не ги изврши наредените мерки (член 
277), 

За прекршок од став 1 на овој член се казнува 
и одговорното лице во. организацијата за насочено 
образование со парична казна од 3.000 до 5.000 ди-
нари. 

Член 293 
Со парична казна од 2.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок работник во организацијата 
за насочено образование ако дозволил да се употре-
би или употребил учебник што не е одобрен според 
одредбите на овој закон. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 294 

Организациите за насочено образование во рок 
од 2 години од денот на влегувањето во сила на овој 
закон ја усогласуваат својата организација, работа, 
самоуправните спогодби за здружување, статутите и 
другите самоуправни општи акти со одредбите на 
овој закон. 

Член 295 
Наставниците кои до денот на влегувањето во 

сила на овој Закон не се здобиле оо педагоипкО" 
психолошка и методска подготовка од член 87 став 
3 од Законот за средното образование и воспитание 
(„Службен весник на СРМ" број 25/79), се должни 
да се здобијат -со истата во рок од две години од 
влегувањето во сила на овој закон. 

Обврската од став 1 на овој член не се однесува 
за наставниците кои на 2 август 1979 година имале 
најмалку 5 години работно искуство како настав-
ници. 

Наставниците од член 147 став 4 на овој закон 
и затечените наставници во средното образование, за 
учениците со пречки во психофизичкиот развој, спе-
цијалната педагошка подготовка се должни да ја здо-
бијат во рок од една година повеќе од траењето на 
образованието, сметано од денот на неговото орга-
низирање. 

Член 296 
За одделни наставни предмети и форми на обра-

зовно-работната практика во средното образование 
за кои во Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија не се подготвуваат кадри со високото об-
разование.. додека такво образование не се органи-
зира, Воспитно-образовната дејност можат да ја из-
ведуваат и лица со завршено вите, односно средно 
образование, за што одлучува Републичкиот педа-
гошки совет. 

Наставниците од став 1 на овој член имаат пра-
во да изведуваат воспитно-образовна дејност и по 
организирањето на соодветна група за образование 
на наставници, но најмногу една година повеќе од 
траењето на образованието, сметано од денот на не-
говото организирање. 

Член 297 
^Наставниците кои се здобиле со звањето редо-

вен професор по пат на хабилитација или според 
член 99 од Законот за високото образование („Служ-
бен весник на СРМ" број 49/74 и 36/76) до влегува-
њето во сила на овој закон, имаат право да се пре-
избираат во истото звање. 

Наставниците кои се здобиле со звањето вонре-
ден професор по пат на хабилитација или според 
член 99 од Законот за високото образование („Служ-
бен весник на СРМ" број 49/74 и 36/76), не можат 
да напредуваат доколку не ги исполнуваат условите 
утврдени со овој закон. 

Наставниците кои се здобиле со звањето доцент 
по пат на хабил италија според Законот за високото 
образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), не можат да напредуваат доколку не ги ис-
полнуваат условите предвидени со овој закон. 

Наставниците кои според член 100а од Законот 
за изменување и дополнување на Законот за висо-
кото образование („Службен весник на СРМ" број 
36/76 се здобиле со звањето доцент, вонреден про-
фесор и редовен професор по стручно-уметничките 
предмети, а кои немаат високо образование, не мо-
жат да бидат преизбрани доколку не ги исполнуваат 
условите предвидени со овој закон, 
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Наставниците кои се здобиле оо звањето профе-
сор во ш т е т о образование, односно (предавач и виш 
предавач во високото образование можат да бидат 
преизбирани и да го задржат тоа звање најдоцна на 
истекот на седум години од денот на влегувањето во 
сила на овој закон. 

Затечените асистенти имаат право да бидат пре-
избор ани во затеченото звање три пати по влегува-
њето во сила на овој закон. 

Лицата кои се здобиле со звањето асистент, а 
имаат завршено постдипломски студии за специја-
лизација имаат право да бидат преизбрани и да го 
задржат тоа звање најдолго шест години по влегува-
њето во сила на овој закон. 

Член 298 
Лицата кои се здобиле со насловни наставнички, 

односно асиетентски звања согласно со член 103 од 
Законот за високото образование („Службен, весник 
на СРМ" број 49/74 и 36/76) можат да бидат избра-
ни во истото насловно звање според услови и пос-
тапка за избор во звање утврдено со овој закон. 

Член 299 
Постапката за избор во звање започната пред 

влегувањето во сила на овој закон може да заврши 
според условите за избор пропишани во Законот 
за високото образование („Службен весник на СРМ" 
број 49/74 и 36/76), но само за звањата утврдени со 
овој закон. 

Постапката за здобивање со докторат на науки, 
започната пред влегувањето во сила на овој закон, 
може да заврши според условите и постапката утвр-
дени со Законот за високото образование („Службен 
весник на СРМ" број 49/74 и 36/76). 

Член 300 
Учениците во училиштата за средно образование 

кои се образуваат според планови и програми за вос-
питно-образовна дејност од 1974 до 1975 година, 
имаат право образованието да го завршат според 
истите планови и програми преку редовно или вон-
редно образование, но најдоцна до 31 август 1986 
година. 

Член 301 
Учениците и студентите кои се запишале во ор-

ганизациите за насочено образование заклучно со 
учебната 1985/86 година, со образование -се здоби-
ваат според одредбите на Законот за соедното обра-
зование и воспитание („Службен весник на СРМ" 
број 25/79), односно Законот за високото образова-
ние („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 36/76^ 
и условите што се утврдени со статутите на органи-
зациите за насочело образование што важеле до вле-
гувањето во сила на овој закон. 

Затечените апоолвенти можат па го задржат ста-
тусот апсолвент најмногу ТРИ ГОДИНИ од денот на 
влегувањето во сила на овој закон. 

Студентите кои ќе се здобијат 'со статус на ап-
солвент шоред прописите кои важеле до влегува-
њето во сила на овој закон, статусот можат да го за-
држат најмногу ТРИ ГОДИНИ ОД апсолвирањето. 

Член. 302 
Стручниот назив од член 38 став 2 на овој закон 

му се признава и на лице кое завршило студии на 
медицинскиот, односно Стоматолошкиот факултет, по 
влегувањето во сила на Законот за стручните називи 
и академските степени („Службен лист на СФРЈ" 
број 13/63). 

Член 303 
Организациите за високо образование кои имаат 

организирано постдипломски студии пред влегување-
то во сила на овој закон, -можат да запишуваат 
студенти на прва година на постдипломски студии во 
наредната учебна година откако ќе ги исполнат 
условите предвидени со членовите 223 и 225 на овој 
закон и ќе добијат согласност од соодветната заед-
ница на насоченото образование. 

Член 304 
Соодветната заедница на насоченото образование 

во рок од 2 години од влегувањето во сила на овој 
закон донесува нормативи со кои поблиску се опре-
делуваат условите за почеток со работа на органи-
зациите за насочено образование. 

Член 305 
Подготвителните работи за преструктуирање на 

постојаните заедници на насоченото образование ги 
врши постојната Републичка заедница на насоченото 
образование. 

Член 306 
Начинот на пренесување на правата, обврските 

и опремата на постојните заедници на насоченото 
образование, како и на преземање на работниците 
во нивните стручни служби, ќе се уреди со самоуп-
равна спогодба. 

Член 307 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

во рок од една година од влегувањето во сила на 
овој закон, донесува прописи со кои поблиску се 
уредува начинот на верификација на организациите 
за насочено образование. 

Член 308 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Закокот за средно образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" број 25/79), 
Законот за високото образование („Службен весник 
на СРМ" број 49/74 и 36/76), ^Законот за самоуправ-
ните интересни заедници за воспитание и образова-
ние („Службен весник на/СРМ" број 9/78)/ Законот 
за студентските домови /„Службен весник на СРМ" 
број 27/77), Законот за стимулирање талентирано ста 
и успехот на младите („Службен весник на СРМ" 
број 32/70) Законот за нострификација на дипломи 
стекнати во странство („'Службен весник на СРМ" 
број 31/72) и одредбите на"'Законот за просветната 
инспекција („Службен весник на СРМ" број 17/74) 
што се однесуваат на средното образование. 

Член 309 
До донесувањето на поблиски прописи предви-

дени со овој закон, а најдоцна во рок од една го-
дина од денот на неговото влегување во сила докол-
ку не се во спротивност со овој закон, остануваат 
во сила: 

Правилникот за начинот на бројното оценување 
и напредување на учениците и за полагањето испи-
ти во средното образование („Службен весник на 
СРМ" број 43/81): 

— Правилникот за условите за вклучување во 
средното специјално образование и воспитание и за 
бројот на 'учениците во паралелките, отттосно во гру-
пите на организациите за СРОДНО специјално образо-
вание и воспитание (..Службен весник на СРМ" број 
М/80) -

— Правилникот за начинот на верификација на 
организациите за средно образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 27/80); 

— Правилникот за критериумите и начинот за 
доделување на 'звањата на наставниците во средното 
образование („Службен весник на СРМ" број 10/80); 

— (Правилникот за организација и работа на' кур- ' 
севите и семинарите и другите форми за стручно и 

педагошко усовршување на наставниците и стручните 
соработници во организациите за средното образо-
вание -(„Службен весник на СРМ" број 4/81); 

— Правилникот за педагошката евиденција и до-
кументација во организациите за средно образование 
и воспитание („Службен весник на СРМ" број 22/82); 

— 'Календарот за организација на учебната го-
дина („Службен весник на СРМ" број 34/80) и 

— Упатството за видот, постапката и начинот на 
применување на педагошките мерки за учениците во 
организациите за средно образование („Службен вес-
ник на СРМ" број 34/80). 

Правилникот за содржините и начинот на пола-
гањето на завршен испит во училиштата за средно 
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образование ^„Службен весник на СРМ" број 2/78 и 
11/80) ќе се применува најдоцна до 31 август 1986 
година. 

Член 3,10 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на неговото објавување во „Службен весник на Со-
цијалистичка Република Македонија". 

195. 
Врз основа на член 376, став (1, алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република (Македонија, 
Претседателството на (Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАУЧНО 

ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Се прогласува Законот за научноистражувачката 
дејност, 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на седницата на Соборот на 
здружениот труд, одржана на 25 април 1985 година 
и на седницата на Собранието на Републичката за-
едница на научни дејности одржана на 25 април 1985 

' година. 

Бр. 08-1281 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

инж. Станко Младеновски, с. р. 

З А К О Н 
ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Научноистражувачката дејност во смисла на овој 

закон е творечка работа, чии резултати содржат во 
себе изворност или новина, насочена кон проширува-
ње (на вкупните знаења и унапредување на науката 
и нејзината примена, со цел за проширување на ма-
теријалната основа на општеството, развивање на со-
цијалистичките самоуправни општествено-економски 
односи, збогатување на личноста и унапредување на 
човековата околина. 

Член; 2 
Научноистражувачката дејност е производствена 

сила и битен фактор на општествената репродукција 
и (се организира и остварува како (составен дел на 
единствениот систем на здружениот труд, во функ-
ција таа развојот на производствените сили, задоволу-
вањето на потребите на здружениот труд и на оп-
штествената заедница во целина, на ослободувањето 
на трудот и човекот, како и на севкупниот напредок 
на социјалистичкото самоуправно општество. 

Член 3 
Општествената улога и целите на научноистра-

жувачката дејност се остваруваат особено со: 
- 'создавање, пренесување и примена на науч-

ните достигања кои придонесуваат за развојот на 'со-
цијалистичкото општество, зголемувањето на продук-
тивноста на трудот и благо состојбата, развојот на 
творечките сили на работните луѓе, р!азвојот и ху-
манизацијата на 'социјалистичките самоуправни одно-
си, јакнењето на одбранбената способност и безбед-
ност на земјата и напредокот на општеството и 
унапредуван, ето на меѓународното разбирање и со-
работка ; 

— развој и усовршување на технологијата во си-
те подрачја на трудот; 

— (придонес во развојот на културата, образова-
нието, здравството и другите општествени дејности; 

— формирање, оспособување и усовршување на 
кадри за научноистражувачка работа; 

— збогатување и усовршување на формите и -
средствата за брз и ефикасен протек на научни ин-
формации меѓу науката, стопанството, општествени-
те дејности и општеството (во целина; 

— потпикнување на интересот и потребата за 
развивање на научноистражувачката работа и при-
мената на н а у ч и т е достигања во општествената 
пр,актика и 

— развивање на инвентивната дејност. 

Член 4 
Резултатите од научноистражувачката работа и 

нивното користење и примена се достапни на јав-
носта. (Само врз основа на закон и самоуправен 
општ акт на организациите на здружениот труд за 
научноистражувачката дејност (во натамошниот текст: 
организации за научноистражувачка дејност), може 
да се ограничи јавноста на одделни научни достига-
ња и слободата на нивното користење и примена. 

Организациите за научноистражувачката дејност 
и другите самоуправни организации и заедници се 
должни да обезбедат заштита на податоците и ре-
зултатите од научноистражувачката работа што се 
од интерес за општонародната одбрана и безбеднос-
та на земјата. 

Член 5 
Дејноста на организациите за научноистражувач-

ка дејност и самоуправните интересни заедници за 
научноистражувачка дејност е од посебен опште-
ствен интерес. 

Член 6 
Организација на здружениот труд може да врши 

научноистражувачка дејност во (согласност со За-
конот за здружениот труд и со овој закон. 

Член 7 
Македонската (академија на науките и уметнос-

тите ја поттикнува и развива научната мисла и врши 
научноистражувачка дејност во (согласност со од-
редбите на Законот за Македонската академија на 
науките и уметностите и до овој закон. 

Факултетите и наетавно-научните институти се 
организации за научноистражувачката дејност во 
смисла на овој закон. 

Член 8 
Работниците те организациите на здружениот 

труд и во другите (самоуправни организации и заед-
ници, земјоделците, работните луѓе кои (со личен 
труд самостојно во вид на занимања вршат уметнич-
ка или друга културна дејност, адвокатска или дру-
га професионална дејност и работните луѓе кои са-
мостојно вршат дејност 'со личен труд со средства 
во сопственост на граѓаните преку нивните здруже-
нија и други облици на здружување и работните лу-
ѓе и граѓаните во месните заедници (во натамошниот 
текст: работниците, работните луѓе и граѓаните) за-
едно со работниците во организациите на здруже-
ниот труд за научноистражувачка дејност (во ната-
мошниот текст: работници во научноистражувачката 
дејност), ги утврдуваат, планираат и задоволуваат 
поединечните и заедничките потреби на здружениот 
труд и на општеството. 

Работниците, работните луѓе и граѓаните, сог-
ласно со своите права, обврски и одговорности, се 
должни да се грижат и да (создаваат услови за орга-
низирање и остварување на научноистражувачката 
работа во своите организации на здружениот труд и 
другите самоуправни организации и заедници, да со-
работуваат со организациите за научноиотр1ажувач-
ката дејност за остварување на плановите и програ-
мите за научноистражувачка работа и за создавање 
на услови за изведување на научноистражувачката 
работа и примена на научните резултати. 

Член 9 
Работниците, работните луѓе и граѓаните, и ра-

ботниците во научноистражувачката дејност, опште-
ствено-економските односи во научноистражувачката 
дејност ги остваруваат врз начелата на самоуправно-
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то планирање, доходот, слободната 'размена на тру-
дот, социјалистичката солидарност и заемност и са-
моуправно и рамноправно одлучување. 

Врз ванова на начелата од став 1 на овој член, 
на работниците во научноистражувачката дејност им 
се обезбедува еднаква општествено-економска полож-
ба како и на другите работници во здружениот труд. 

Член 10 
Работниците, работните луѓе и граѓаните, кои во 

научноистражувачката дејност, врз начелата на со-
цијалистичката солидарност и заемност, ги оствару-
ваат (своите поединечни и заеднички потреби и инте-
реси на здружениот труд и на општеството и работ-
ниците во научноистражувачката дејност, основаат 
самоуправни интересни заедници за научноистражу-
вачка дејност (во натамошниот текст: заедници за 
научноистражувачка дејност). 

II. СИСТЕМ И ОРГАНИЗАЦИЈА НА НАУЧНО-
ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

Член 11 
Научноистражувачката дејност се организира ка-

ко програмска целина на различно насочени и ме-
ѓусебно поврзани програми, проекти, задачи и фор-
ми на научноистражувачка работа, заради задоволу-
вање на потребите на здружениот труд и на опште-
ството во целина, создавање на нова вредност во ма-
теријалното производство, зголемување на производ-
носта на вкупниот општествен труд и развојот на 
општеството. 

Член 12 
Научноистражувачката дејност во смисла на овој 

закон опфаќа: научноистражувачка работа, оспосо-
бување и усовршување на кадри за научноистражу-
вачка работа и научна и .информативно-документа-
циона дејност. 

Научноистражувачката дејност подлежи на на-
учна критика. 

Член 13 
Научноистражувачката работа опфаќа фундамен-

тални, применети и развојни истражувања. 

Член 14 
Оспособувањето и усовршувањето на кадри за 

научноистражувачка работа опфаќа: поттикнување, 
насочување и развивање на научноистражувачките и 
инвентивните способности кај младите, избор и при-
фаќање на научниот подмладок, форми на оспособу-
вање, усовршување и унапредување на кадрите, што 
се уредува со посебен самоуправен општ акт на ор-
ганизацијата за научноистражувачка дејност. 

Член 15 
Научната информативно-документациона дејност 

опфаќа: научно-библиотечна и реферална дејност, 
научни и технички (информации, научни публикации, 
прибавување и чување на научна граѓа и докумен-
ти во научно-информативните и документационите 
служби и други информациони активности. 

III. САМОУПРАВНО ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ЗДРУ-
ЖЕНИОТ ТРУД 

1. Организации во научноистражувачката дејност 

Член 16 
За вршење на научноистражувачка дејност се 

основаат, односно се организираат организации за 
научноистражувачка дејност (институти, заводи и др.). 

За (вршење на научноистражувачка дејност во 
организациите на здружениот труд од стопанството 
и општествените дејности се организираат истражу-
вачко-развојни единици или друг облик на научно-
истражувачка дејност, според одредбите на Законот 
за здружениот труд, овој закон и статутот на орга-
низацијата. 

Член 17 
Работниците во научноистражувачката дејност 

имаат право и должност дел од работната органи-

зација да ја организираат како основна организа-
ција под услови утврдени со Законот за здружениот 
труд п со овој закон. 

Член 18 
Работна целина во научноистражувачката дејност 

претставува дел од работата организација во кој це-
лосно или претежно и трајно се остварува научно-
истражувачка и иновациско-пронаоѓачка дејност во 
определена научна дисциплина или научна област. 

Член 19 
Основна организација за научноистражувачка деј-

ност се организира и во рамките на организациите 
на здружениот труд од стопанството и општествени-
те дејности ^според условите утврдени со овој закон. 

Член 20 
Работна организација за научноистражувачка деј-

ност претставува работна и програмска целина за 
остварување на научноистражувачка и ино!ваци'ско-
проиаоѓачка дејност за повеќе научни дисциплини 
во определена научна област. 

Член 21 
Организациите за научноистражувачка дејност се 

здружуваат во универзитет, според одредбите од За-
конот за насоченото образование. 

Член 22 
Истражувачко-развојна единица претставува об-

лик на организирано вршење на иетражувачко-раз-
војна и иновациско-пронаоѓачка дејност која е не-
посредно во функција на вршењето на основната деј-
ност на организацијата. 

2. Основање и вршење на дејноста на организациите 
за научноистражувачка дејност 

Член 23 
Работна организација за научноистражувачка деј-

ност можат да основаат организациите на здруже-
ниот труд и другите самоуправни организации и за-
едници, самоуправните интересни заедници, опште-
ствено-политичките заедници и други општествени 
правни лица. 

Член 24 
Организација за научноистражувачка дејност мо-

же да се основа, односно организира и да врши деј-
ност под услови утврдени оо Законот за здружениот 
труд и ако : 

— постои долгорочна општествена потреба за 
научноистражувачка работа со која ќе се занимава 
организацијата; 

— научноистражувачката дејност е основна деј-
ност на организацијата; 

— има утврден план и програма за научноистра-
жувачка работа во согласност со планот на заедни-
цата за научноистражувачка дејност и општествени-
те планови на општествено -политичките заедници; 

— има обезбедено потребен 'број на кадри кои 
ќе вршат научноистражувачка работа; 

— се обезбедени опрема, простор и потребни 
средства за нејзино основање и работа; 

— постои научна информативно - документациона 
дејност која е соодветно поврзана во системот на 
научните информации. 

Член 25 
Долгорочна општествена потреба за основање, 

односно организирање и работа на организација за 
научноистражувачка дејност во смисла на овој за-
кон постои и ако една или повеќе организации на 
здружениот ТРУД, самоуправни интересни заедници 
или други самоуправни организации и заедници пре-
земат обврска за потрајно обезбедување на потреб-
ните средства за остварување на утврдената програ-
ма за научноистражувачка работа на организацијата. 

Член 26 
Организацијата за научноистражувачка дејност 

има потребен број на кадри за вршење на научно-
истражувачка работа, во смисла на овој закон', ако 
во работен однос на неопределено време со полно 
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работно време има најмалку 5 работници оо научни, 
односно наставно-научни звања и 5 работници оо со-
работнички звања. 

Член 27 
Организацијата за научноистражувачка дејност 

има информативно-документациона дејност ако: 
— располага оо сопствена или заедничка библио-

тека со друга организација на здружениот ТРУД/ има 
доволен број публикации, обезбедено редовно снаб-
дување со соодветна научна периодика и други пуб-
ликации /потребни за следење на светските -движења 
во научноистражувачката област што е предмет на 
истражувањето и развиена меѓубиблиотечна размена 
на примарните и секундарните публикации или ако 

— користи автоматизиран систем на научно-тех-
нички информации, кој обезбедува постојано и по-
времено следење на развојот на 'соодветната научно-
истражувачка област или ако 

— обезбеди користење на заеднички информа-
тивно-документационен центар кој снабдува научно-
технички информации за повеќе сродни органи-
зации на здружениот труд, односно со самоуправна 
спогодба обезбеди користење на таа документација. 

Ч лен 28 
Пред усвојувањето на елаборатот за општестве-

ната и економската оправданост за основање однос-
но организирање на организација за научноистражу-
вачка дејност, основачот е должен да прибави сог-
ласност од заедницата за начноистр.ажувачка дејност. 

Заедницата за научноистражувачка дејност дава 
согласност по претходно добиено мислење од уни-
верзитетот и Стопанската комора на Македонија. 

Член 29 
Истражувачко-развојната единица од член 16 на 

овој закон 'може да се организира ако: 
— истражувачко-развојната дејност ја оствару-

ваат најмалку 3 работници во научни односно нас-
ташно-научни звања и 3 работници во соработнички 
звања; 

— процесот на работата во истражувачко -развој -
ната единица е организиран така да овозможува 
програмско и финансиско следење и вреднување на 
научноистражувачката работа; 

— се обезбедени опрема, простор и средства за 
непречено вршење на истражувачконразвојната деј-
ност ; 

— постои научна информативно-документациона 
дејност која е соодветно поврзана во системот на 
научните информации. 

Член 30 
Подготовките за почеток со работа на органи-

зацијата за научноистражувачка работа ги врши ма-
тична комисија која ја формира основачот. 

Матицата комисија ја сочинуваат 7 членови од 
кои повеќето од половината се работници со науч-
ни или наставно -научни звања, од научната област 
во која се основа научноистражувачката организа-
ција. 

Матичната комисија врши избор во научни и 
соработнички звања, одлучува за засновање на рабо-
тен однос, донесува програма за работа и врши 
други (непосредни задачи за почеток со работа на 
организацијата. 

Матичната комисија престанува со работа отка-
ко ќе го изврши изборот на потребниот број на кад-
ри предвиден во член 26 од овој закон'. 

Член 31 
Одредбите од членот 30 на овој закон соодветно 

се применуваат и кога се организира истражувачко-
развојна единица. 

Член 32 
'Организацијата за научноистражувачка дејност, 

односно истражувачко-развојната единица може да 
започне со работа ако ги исполнува условите пред-
видени со членот 24, односно 29 од овој закон. 

Член 33 
Претседателот на Републичкиот комитет за обра-

зование и наука утврдува дали се исполнети услови-
те од член 24 и член 29 на овој закон и за тоа до-
несува решение. 

Организациите за научноистражувачка дејност и 
истражувачко-развојните единици, кои добиле реше-
ние од став 1 на овој член, се запишуваат во регис-
тарот што го -води Републичкиот комитет за обра-
зование и наука. 

Член 34 
Претседателот на Републичкиот комитет за об-

разование и наука донесува решение за бришење на 
организацијата за научноистражувачка дејност, од-
носно истражувачко-развојната единица од региста-
рот, ако утврди дека не ги исполнува условите опре-
делени /со овој закон. 

Републичкиот комитет за образование и наука 
донесува прописи оо кои поблиску го уредува на-
чинот на водењето на регистарот. 

IV. САМОУПРАВНИ ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ 
ОДНОСИ 

1. Самоуправно планирање во научноистражувачката 
дејност 

Член 65 
Самоуправното планирање во научноистражувач-

ката дејност се остварува според законските прописи 
за системот на општественото планирање и ОВОЈ 
закон. 

Член 36 
Работниците, работните луѓе и граѓаните и ра-

ботниците во научноистражувачката дејност правото 
и должноста за самоуправно планирање го оствару-
ваат како заедничка активност и задача заради: 

— усогласување и задоволување на научноиетра-
жувачките потреби и интереси; 

— развивање на самоуправните општестоено^еко-
номски односи во научноистражувачката дејност; 

— никнување на доход со слободна размена на 
трудот, 

- - обезбедување на средства за задоволување на 
научно-истражувачките потреби и (интереси; 

/— усогласување на трудот и утврдување на по-
литиката на развојот и унапредување на научноис-
тражувачката дејност, согласно со плановите на оп-
штествено-политичките заедници. 

Член 37 
Работниците, работните луѓе и граѓаните и ра-

ботниците во научноистражувачката дејност, со са-
моуправно спогодување и договарање ти утврдуваат 
заедничките цели и интереси во задоволувањето на 
научноистражувачките потреби, заедничката полити-
ка на развојот на научноистражувачката дејност и 
условите за. нивното остварување. 

Член 38 
Научноистражувачките потреби и интереси се 

утврдуваат врз основа на среднорочните и долгороч-
ните планови за развој на организациите на здру-
жениот труд и другите самоуправни организации и 
заедници и општественочполитичките заедници. 

Член 39 
Во плановите за развој на организациите на здру-

жениот труд, заедниците за научноистражувачка деј-
ност и (другите самоуправни организации и заедници 
се утврдуваат научноистражувачките потреби според 
видовите, обемот и сложеноста, а особено: 

— развојот на научноистражувачката дејност ко-
ја е во функција на развојот на основната организа-
ција на здружениот труд, работната организација и 
сложената организација на здружениот труд; 

— развојот на научноистражувачката дејност ко-
ја е во функција на развојот на општеството во це-
лина; 
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— развојот на инвентивната дејност и други ак-
тивности кои се во функција на развојот на научно" 
истражувачката дејност и технологијата; 

— начинот на кој ќе се задоволуваат потребите 
во рамките на основната, работната и (сложената ор-
ганизација на здружениот труд, деловната заедница 
и во другите облици на здружување на трудот и 
средствата, односно со здружување на средствата во 
заедницата за научноистражувачка дејност; 

— обемот, начинот и динамиката на обезбедува-
њето на средствата за задоволување на научноиотра-
жувачките потреби. 

Член 40 
Организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници се должни 
своите планови за задоволување на научноистражу-
вачките потреби да ги доставуваат до заедницата за 
научноистражувачка дејност, на начин определен со 
самоуправен општ акт на заедницата. 

2. Слободна размена на трудот во научноистражу-
вачката дејност 

Член 41 
Работниците, работните луѓе и граѓаните своите 

научноистражувачки потреби ги задоволуваат со 
— организирање на 'научноистражувачка дејност 

во 'Своите организации на здружениот труд и други 
самоуправни организации и заедници; 

— непосредна размена на трудот со организа-
циите за научноистражувачка дејност, по пат на склу-
чување на самоуправни спогодби; 

—' самоуправно здружување на трудот и сред-
ствата на заинтересираните организации заради ор-
ганизирање и остварување на научноистражувачката 
работа, врз основа на учеството во заеднички оства-
рениот приход И ДОХОД; 

—- самоуправно здружување на основните орга-
низации во научноистражувачката дејност во рам-
ките на работните и сложените организации во сто-
панските и другите дејности и 

— слободна размена на трудот во рамките и 
преку заедницата за научноистражувачка дејност. 

Член 42 
Со самоуправната спогодба за непосредна раз-

мена на трудот се утврдуваат: програмата на науч-
ноистражувачките потреби, основите и мерилата за 
стекнување на доходот, основите и -мерилата за вред-
нување на резултатите во задоволувањето на утврде-
ните научноистражувачки потреби, обемот, начинот 
и динамиката на потребните (средства за задоволува-
ње на утврдените научноистражувачки потреби и 
други меѓусебни права, обврски и одговорности на 
учесниците во непосредна размена на трудот. 

Член 43 
Научноистражувачките потреби што се задоволу-

ваат со слободна размена на трудот во рамките и 
преку заедницата за научноистражувачка дејност, 
се утврдуваат со самоуправно 'спогодување и опште-
ствено договарање. 

Член 44 
Работниците во организациите за научноистра-

жувачка дејност го стекнуваат доходот на основната 
организација со слободна размена на трудот врз 
основа на самоуправно договорениот надоместок (во 
натамошниот текст: цена на услугата), и тоа од: 

— вкупниот приход што организацијата ќе го 
0ствари со 'слободна размена на трудот во непос-
редни односи со други организации на здружениот 
труд и други самоуправни организации и заедници; 

— 'вкупниот приход што организацијата ќе го 
оствари со слободна размена на трудот во рамките 
и преку заедницата за научноистражувачка дејност; 

— учеството во заедничкиот приход, врз основа 
на здружувањето на трудот и средствата оо работ-
ниците во организациите на здружениот труд и дру-
гите самоуправни организации и заедници, заради 
организирање и вршење на научноистражувачка деј-
ност, и 

- вкупниот приход остварен со вршење на услу-
ги и продажба на производи и по други основи, во 
согласност со закон. 

Член 45 
Цената на услугата во научноистражувачката деј-

ност ги содржи следните елементи: 
1. Самоуправно 'утврдените стандарди и нормати-

ви за материјалните трошоци; 
2. Амортизацијата на основните средства по стап-

ки пропишани со закон, односно зголемени стапки, 
доколку учениците во слободната размена на тру-
дот ш утврдат со 'самоуправна спогодба; ' 

3. Доходот на организацијата за научноистражу-
вачка дејност; 

4. Дел од средствата за проширување и унапре-
дување на материјалната основа на трудот на орга-
низациите за научноистражувачка дејност. 

Член 46 
Цената на услугите на научноистржувачката деј-

ност се формира со самоуправна спогодба што ја 
склучуваат учесниците во слободната размена на тру-
дот, непосредно или во рамките и преку заедницата 
за научноистражувачка дејност, врз основа на: спо-
годбено утврдените критериуми, 'Стандарди и норма-
тиви на тековниот и минат труд, основите и мери-
лата за квалитетот во задоволувањето на услугите, 
согласно со придонесот на работниците на основната 
организација за научноистражувачка дејност во соз-
давањето на нова вредност, зголемувањето на произ-
водноста на вкупниот општествен труд и развојот на 
општеството., рационалното и (економичното распола-
гање со средствата на организациите за научноис-
тражувачка дејност. 

Цената на услугите се утврдува во висина која 
обезбедува остварување на еднаква општествено-еко-
номска положба на работниците во организациите за 
научноистражувачка дејност, со положбата на дру-
гите работници 'во здружениот труд. 

Член 47 
Основната организација за научноистражувачка 

дејност остварува средства за 'проширување на мате-
ријалната основа на трудот: 

1. Во рамките на цената на услугите; 
2. Од наменските средства што се обезбедуваат 

врз основа на самоуправна спогодба, во вид на са-
мопридонес на граѓаните или врз основа на закон, 
односно одлука на собранието на општествено-поли-
тивката заедница, во согласност со закон. 

Средствата од став 1 на овој член основната ор-
ганизација за научноистражувачка дејност ги оства-
рува во согласност со развојот на научноистражу-
вачката дејност предвидена во плановите на основ-
ните организации на здружениот труд, заедниците за 
научноистражувачка дејност и другите самоуправни 
организации и заедници, во плановите на општестве-
но-политичките заедници и со обврските што ги пре-
зела со самоуправната спогодба, односно со дого-
ворите за основите на тие планови. 

Член 48 
На организациите на здружениот труд и другите 

самоуправни организации и заедници, за задоволу-
вање на определени научноистражувачки потреби, ќе 
им се намали дел од обврските кон заедницата за 
научноистражувачка дејност, доколку овие потреби 
ги задоволуваат со непосредна ршмена на трудот. 

Намалувањето на обвр'оките од став 1 на овој 
член се уредува со (склучување на самоуправна спо-
годба меѓу организациите на здружениот труд и за-
едницата за научноистражувачка дејност. 

Организациите за научноистражувачка дејност, 
кои определени потреби и интереси од научноистра-
жувачката дејност ги задоволуваат во односи на не-
посредна размена на трудот со други самоуправни 
организации и заедници, се должни да ја известат 
заедницата за научноистражувачка дејност за видот, 
обемот и 'квалитетот на потребите и за средствата за 
нивното задоволување. 
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Организациите за научноистражувачка дејност 
немаат право да стекнуваат доход по повеќе основи 
за иста дејност, услуга или програма. 

Член 49 
Средствата за задоволување на потребите во на-

учноистражувачката дејност што се остваруваат во 
односи на слободна размена на трудот во рамките и 
преку заедницата за научноистражувачка дејност ги 
обезбедуваат работниците, работните луѓе и граѓани-
те оо придонес ОД: 

— доходот на основната организација на здру-
жениот труд и друга самоуправна организација и 
заедница; 

— личниот доход на работниците; 
— личниот доход од вршење на земјоделска деј-

ност ; 
— личниот доход од самостојно вршење на сто-

панска и професионална дејност. 
Издвојувањето и здружувањето на средствата од 

став 1 на овој член се уредува со самоуправна спо-
годба што ја склучуваат основачите на заедницата 
за научноистражувачка дејност. 

Член 50 
Со самоуправната спогодба од член 49 став 2 се 

утврдуваат: обемот, видовите, структурата и квали-
тетот на потребите во научноистражувачката дејност 
што ќе се задоволуваат во заедницата за научноис-
тражувачка дејност; обемот, начинот и динамиката 
на издвојувањето и здружувањето на средствата за 
Задоволув1ање на утврдените образовни и кадровски 
потреби и други меѓусебни права и обврски. 

Ч л ен 51 
Ако не се склучи самоуправна спогодба од член 

49 став 2 на овој закон, заедницата за научноистра-
жувачка дејност, во согласност со собранието на опг 
штествено-политичката заедница на чие подрачје е 
ошована заедницата, ќе донесе одлука со која до 
склучувањето на самоуправната спогодба ќе го ут-
врди начинот на обезбедувањето на средствата за за-
доволување на потребите во научноистражувачката 
дејност што се остваруваат во заедницата за научно-
истражувачка дејност. 

Ако во заедницата за научноистражувачка деј-
ност не се постигне согласност за обезбедување сред-
ства во смисла на став 1 на овој член, собранието 
на општествено-политичката заедница на чие под^ 
рачје е основана заедницата ќе донесе привремена 
одлука за решавање на ова прашање. 

Член 52 
Средствата што обврзниците на придонесот од 

доходот и од личниот доход на работниците ги здру-
жуваат во заедниците за научноистражувачка дејност 
се уплатуваат преку Службата на општественото кни-
говодство при плаќањето на обврските по основ на 
данокот од доход на организациите на здружениот 
труд и при исплатите на личниот доход на работни-
ците. 

- Општинскиот орган на управата, надлежен за 
работите на приходите, ја врши наплатата на придо-
несот од личен доход од член 49 став .1, алинеи 3 и 
4 на овој закон и го уплатува на сметка на соодвет-
ната заедница за научноистражувачка дејност. ^ 

3. Самоуправно интересно организирање 

Член 53 
Во заедницата за научноистражувачка дејност ра-

ботниците, работните луѓе и граѓаните и работници-
те во научноистражувачката дејност остваруваат сло-
бодна размена на трудот, здружуваат труд и сред-
ства, рамноправно и заеднички одлучуваат за работа-
та, развојот и усогласувањето на трудот во научно-
истражувачката дејност и остваруваат други заед-
нички потреби и интереси. 

Заедниците за научноистражувачка дејност се 
основаат со самоуправна спогодба, 

Член 54 
Со самоуправната спогодба за основање на за-

едницата за научноистражувачка дејност 1се утврдува 
особено: 

— подрачјето за кое се основа заедницата; 
— меѓусебните односи, права, обврски и одго-

ворности на членовите на заедницата; 
— потребите и интересите во областа на науч-

ноистражувачката дејност што ќе се задоволуваат 
во заедницата; 

— бројот на делегатите во собранието на заед-
ницата и нивните права, должно1Сти и одговорности; 

— делокругот на работата, начинот на одлучу-
вањето, овластувањето и одговорноста на собранието 
и другите органи на заедницата; 

— начинот на остварувањето на самоуправната 
контрола и информирањето на членовите на заедни-
цата за работењето на собранието и стручната служ-
ба на заедницата; 

— начинот на донесувањето, измените и допол-
нувањата на статутот и другите самоуправни акти 
на заедницата и прашањата што се уредуваат со 
НИВ 

— начинот и условите за организирање основни 
заедници и единици и правата и интересите кои се 
остваруваат во нив и 

— други прашања значајни за остварувањето на 
задачите на заедницата. 

Член 55 
Во заедницата за научноистражувачка дејност ра-

ботниците, работните луѓе и граѓаните -имаат право 
да организираат ошовни заедници и единици на за-
едницата на начин и под услови утврдени со само-
управната спогодба за нејзиното основање, заради 
непосредно задоволување на своите потреби и инте-
реси во научноистражувачката дејност. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН 
ИНТЕРЕС 

Член 56 
Посебниот општествен интерес се остварува со 

потврдување на самоуправната спогодба за основање 
и статутот на заедницата за научноистражувачка деј-
ност, со давање согласност на одредбите што се од 
значење за остварување на посебниот општествен ин-
терес на самоуправните спогодби за здружување и 
статутите на организациите за научноистражувачка 
дејност, со надзор над законитоста на работата на 
заедницата за научноистражувачка дејност и на ор-
ганизациите за научноистражувачка дејност и со уче-
ство на претставници на општествената заедница во 
одлучувањето за работите од посебен општествен ин-
терес во организациите за научноистражувачка деј-
ност. 

Член 57 
Самоуправната 'Спогодба за основање и статутот 

на заедницата за научноистражувачка дејност ги пот-
врдува 'Собранието на општествено-политичката заед-
ница на чие подрачје е основана заедницата. 

Член 58 
Како работи од посебен општествен интерес, во 

чие одлучување учествуваат претставниците на оп-
штествената заедница во организациите за научно-
истражувачка дејност се: 

— донесување на плановите и програмите за ра-
бота и развој на организациите за научноистражу-
вачка дејност; 

— донесување на статутот; 
— донесување на одлука за промена на дејноста 

и за д р у т статусни промени; 
— потврдување на изборот во научни и соработ-

нички звања; 
— именување и разрешување на работоводен ор-

гри ; 

- - водење на кадровската политика; 
-- донесување на заклучоци и мерки за унапре-

дување на научноистражувачката работа; 
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— утврдување на програми и мерки кои произ-
легуваат од (подготовките за општонародна одбрана 
и општествена -самозаштита и други прашања опре-
делени со овој закон. 

За работите од став 1 на овој член одлуките се 
сметаат за донесени ако за нив гласало и мнозин-
ство од вкупниот број претставници на општестве-
ната заедница. 

Член 59 
Во одлучувањето за работите од посебен опште-

ствен интерес во организациите за научноистражу-
вачка дејност учествуваат претставници на основачот, 
општината одношо Републиката, општествено -поли -
точките организации, заинтересираните организации 
на здружениот труд и други самоуправни организа-
ции и заедници (во натамошниот текст: претставни-
ци на општествената заедница). 

'Составот, бројот и времето за кое се избираат 
претставниците на општествената заедница, освен 
претставниците на општината односно Републиката, 
како и начинот на нивното учество во одлучувањето 
за работите од посебен општествен интерес, се утвр-
дува оо статутот на организацијата ,за научноистра-
жувачка дејност. 

Бројот на претставниците на општината во ор-
ганизациите за научноистражувачка дејност го опре-
делува и нивното именување го врши собранието на 
општината на чие подрачје е седиштето на органи-
зацијата, а бројот на претставниците на Републиката 
во организациите за научноистражувачка дејност ос-
новани од Републиката, Собранието на СР Македо-
нија. 

Член 60 
Согласно на одредбите на самоуправната спо-

годба за здружување и на статутот на организацијата 
за (научноистражувачка дејност, што се однесуваат на 
дејноста на организацијата за научноистражувачка 
дејност, донесувањето на плановите за работа и раз-
вој, начинот на одлучувањето на претставниците на 
општествената заедница, издвојувањето на основната 
организација од работната организација, научноистра-
жувачката дејност во општонародната одбрана и оп-
штествената самозаштита. условите за избор во на-
учни и 'соработнички звања и условите за именување 
на работоводен орган, лава собранието на општината 
на чие подрачје е седиштето на организацијата за 
научноистражувачка дејност, а на организацијата за 
научноистражувачка -дејност основана од Република-
та, Собранието -на СР Македонија. 

Член 61 
Конкурсната комисија за именување на и:н!диви-

хгуален работоводен орган во организациите за на-
учноистражувачка дејност се образува според оп-
штите прописи кои важат за составот на конкурсната 
комисија во организациите на здружениот труд. 

Во организациите за научноистражувачка дејност 
и во основните организации во нивниот состав, осно-
вани од Републиката, конкурсната комисија за име-
нување на индивидуален работоводен орган се сос-
тои од 8 членови од кои по 2 членови именуваат: 
органот на УПравување на ОРГАНИЗАЦИЈАТА. ОСНОВНАТА 
организација 'на синдикатот. Собранието на СР Ма-
к е д о н ј а и синдикатот на научните работници - на 
Македонија. 

Член 62 
Согласност на одлуката за именување и разре-

шување на индивидуален работоводен орган на орга-
низациите за научноистражувачка дејност дава соб-
ранието на општината на чие подрачје е седиштето 
на организацијата, а на организациите за научноис-
тражувачка дејност основани од Републиката, Собра-
нието на СР Македонија. 

Член 63 
За индивидуален работоводен орган може да се 

именува лице со научно односно наставно-научно 
звање, кое ги исполнува и другите услови пропиша-
ни во статутот на организацијата за научноистражу-
вачка дејност. 

Член 64 
Претседателот, односно членовите на колегијал-

ниот работоводен орган на организацијата за научно-
истражувачка дејност се именуваат и разрешуваат на 
начин и според постапката и условите утврдени со 
одредбите од овој закон што се однесуваат за инди-
видуалниот работоводен орган. 

Членовите на колегијалниот работоводен орган, 
освен претседателот, можат да се избираат и без ја-
вен конкурс ако изборот за членови на овој орган 
се врши само од редот на работниците на органи-
зацијата за научноистражувачка дејност. 

Член '65, 
Надзор над законитоста на работата на заедни-

цата за научноистражувачка дејност врши 'собрание-
то на општествено-политичката заедница на чие под-
рачје е основана заедницата. 

Надзор над законитоста на работата на органи-
зациите за научноистражувачка дејност 'врши Репуб-
личкиот комитет за образование и наука. 

Член 66 
Ако самоуправната спогодба за здружување, ста-

тутот или друг самоуправен општ акт на организа-
цијата за научноистражувачка дејност не е во сог-
ласност со Уставот, односно е во спротивност со за-
конот, Републичкиот комитет за образование и нау-
ка има право таквиот акт да го запре од (извршу-
вање, во согласност со законот. 

Член 67 
Во организациите за научноистражувачка дејност 

и во истражувачко-развојните единици се формира 
научен совет кој го сочинуваат работници со научни, 
наставно-научни и соработнички звања, како и дру-
ги работници со научни, наставно-научни и соработ-
нички звања, кои се ангажирани во научноистражу-
вачката и применувачката работа на организацијата. 

Во работата на научниот совет може да учеству-
ваат и други истакнати научни и СТРУЧНИ работници 
од стопанството и општествените дејности. 

Организацијата, надлежностите и начинот на ра-
ботата на научниот совет ое утврдува со статутот на 
организацијата за научноистражувачка дејност, од-
носно организацијата на здружениот труд во чиј сос-
тав е истражувачкочразвојната единица. 

Член 68 
Научниот совет особено: 
— подготвува план и програма за научноистра-

жувачка работа; 
— ги анализира и оценува резултатите од науч-

ноистр ажувачката работа; 
— води грижа за развојот на научноиетражувач-

киот кадар; 
— врши избор на работници во научни и сора-

ботнички звања; 
— врши и други работи утврдени со овој закон 

и со статутот на организацијата. 
Научниот совет врши избор на работници 'во на-

учни и соработнички звања доколку се присутни две 
третини од вкупниот број на неговите членови. 

Работникот е избран во научно, односно соработ-
ничко звање ако добие мнозинство на гласови од 
вкупниот број на членовите на научниот совет. 

Член 69 
Во работната организација за научноистражувач-

ка дејност, која во својот состав има основни орга-
низации, научен совет се формира и на ниво на ра-
ботната организација. 

Составот, бројот и начинот на изборот на науч-
ниот совет од став 1 на овој член1, се уредуваат со 
самоуправна спогодба за здружување и статутот на 

работната организација. 
Во (факултетите и наставно-научните институти 

функцијата на научниот совет ја врши наставно-на-
учниот совет. 
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VI. РАБОТНИЦИ ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА 
ДЕЈНОСТ 

„ Член 70 
Работниците во научноистражувачката дејност се 

избираат во соработнички и научни звања. 
Соработнички звања се: помлад асистент и -асис-

тент. 
Научни звања се: научен соработник, виш нау-

чен -соработник и научен советник. 

Член 71 
За ,вршење на стручни работи, организацијата за 

научноистражувачка дејност, со /самоуправен општ 
акт може да утврди стручни звања. 

Член 72 
За помлад асистент може да биде избран канди-

дат кој завршил соодветно високо образование и по-
кажува способност за научноистражувачка работа. 

За асистент може да биде избран кандидат кој 
има завршено магистратура или специјализација спо-
ред условите утврдени со Законот за здравствена 
заштита и покажува оспособеност за научноистражу-
вачка работа. 

Член 73 
За научен ,соработник може да биде избран кан-

дидат кој има соодветен докторат на науки и обја-
вени научни трудови со кои се потврдува владеење-
то со проблематиката за која се избира. 

Во истражувачко-развојните единици, за научен 
соработник може да биде избран кандидат кој има 
соодветен докторат на науки или завршено магистра-
тура и објавени научни или високостручни трудови 
и постигнати истражувачки резултати кои придоне-
суваат за проширување на материјалната основа на 
општеството, зголемување на продуктивноста на тру-
дот, како и усовршување на технологијата во прак-
тиката на материјалното производство. 

За виш научен соработник може да биде избран, 
кандидат кој има соодветен докторат на науките, 
објавено поголем број научни трудови од значење 
за научната дисциплина во соодветната област. 

За научен советник може да биде избран канди-
дат кој има соодветен докторат на науките, објавени 
бројни научни трудови со кои се врши значително 
влијание врз развојот на научната мисла и усовршу-
вањето на практиката во соодветната област. 

Член 74 
Истакнати стручњаци од стопанството и од оп-

штествените дејности, можат да учествуваат во на-
учноистражувачката работа и по тој основ да ги 
остваруваат своите самоуправни права и должности. 

Лицата од став 1 на овој член можат да се из-
бираат во научни звања доколку ги исполнуваат ус-
ловите определени со овој закон. 

Член 75 
Изборот во научни и соработнички звања се 

врши по пат на јавен конкурс што го објавува орга-
низацијата за научноистражувачка дејност во днев-
ниот печат. 

Со статутот на организацијата за научноистражу-
вачка дејност поблиску се утврдува начинот и пос-
тапката за избор во научни и соработнички звања 

Член 76 
Изборот во4 научни и соработнички звања го 

врши научниот совет, врз основа на оценка на рецен-
зиона комисија, а го потврдува органот на управу-
вање на организацијата за научноистражувачка деј-
ност, односно организацијата на здружениот труд во 
чиј состав е истр ажу в ачко -разво јн ата единица. 

Член 77 
Рецензионата комисија ја формира научниот со-

вет и се состои од најмалку три члена. 
Членовите на рецензионата комисија можат да 

бидат од редот на научните и наставно-научните ра-
ботници на организацијата која врши избор и од 
редот на други научни и наставно-научни работници. 

Повеќе од половината на членовите на комисија-
та ја сочинуваат научни работници од истото научно 
подрачје во научната област во која се избира кан-
дидатот, а другите членови се од -соодветна научна 
област. 

Членовите на комисијата не можат да бидат во 
звања пониски од звањето за кое се избира канди-
датот. 

За сите пријавени кандидати рецензионата коми-
сија поднесува писмен извештај во рок определен 
со актот за нејзиното формирање. 

Извештајот содржи биографски податоци за кан-
дидатот, преглед и оценка за неговата научна рабо-
та и позитивна, односно негативна оценка за испол-
нетоста на условите за избор во научно односно со-
работничко звање или за одбивање на барањето за 
избор. 

Организацијата за научноистражувачка дејност и 
истражувачко-развојната единица што врши избор е 
дол лена да го објави извештајот на рецензионата 
комисија во соодветниот билтен на универзитетот, 
најмалку 15 дена пред денот на изборот. 

Постапката по конкурсот за избор и реизбор на 
работници во научни и соработнички звања трае 
најмногу шест месеци. 

Член 78 
Организацијата за научноистражувачка дејност, 

односно истражу в ачко -р азво јната единица што врши 
избор е должна за извршениот избор во звање да ја 
извести заедницата за научноистражувачката дејност 
'во рок од 15 дена од денот на (изборот на кандида-
тот. Со известувањето, се доставува и соодветната 
документација. 

Заедницата за научноистражувачка дејност, пре-
ку рефералниот центар, вода евиденција за работни-
ците во научноистражувачката дејност. 

Начинот на водењето на евиденцијата за работ-
ниците во научноистражувачката дејност поблиску го 
уредува заедницата „за научноистражувачка дејност. 

Член 79 
Научните советници се преизбират секоја шеста 

година до навршувањето на ' 60 години од животот. 
Научните соработници и вишите научни соработ-

ници се преизбираат секоја петта година. 
Соработниците се преизбираат секоја трета годи-

на. Асистентите можат да се преизбираат во тоа 
звање најмногу трипати, а помладите асистенти само 
еднаш. 

Асистентите кои ќе се здобијат со докторат на 
науки можат да се преизбираат во тоа звање неог-
раничено. 

За кандидатот кој при иреизборот нема да биде 
избран во повисоко звање, повторно се гласа за пре-
избор во звањето во кое се наоѓа. 

При преизборот се применуваат одредбите на 
овој закон што важат за изборот во научни и со-
работнички звања. 

Член 80 
Работниците кои не ќе бидат преизбрани во на-

учно, односно соработничко звање, се распоредуваат 
на други работи и работни задачи што одговараат 
на нивната стручна подготовка и работна способност. 

На работниците им престанува работниот однос 
доколку ги одбијат понудените работи и работни 
задачи од став 1 на овој член. 

Член 81 
Кога научните работници и орајботниците ни ис-

полнуваат условите за избор во повисоко звање, орга-
низацијата за научноистражувачка дејност е должна 
да спроведе постапка за избор во повисоко звање во 
согласност со одредбите на овој закон. 

Предлог за покренување постапка од став 1 на 
овој член може да даде научниот совет. 

Ако при изборот во повисоко звање кандидатот 
не биде избран, продолжува да работи во звањето во 
кое е избран. 

Член 82 
На работниците со научни звања во организа-

циите за научноистражувачка дејност може да им 
мирува работниот однос најмногу до 5 години, до-
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колку се ангажирани во унапредувањето на истра-
жувачко-развојната работа или во остварувањето на 
истражувачко -развојни задачи во организациите на 
здружениот труд од стопанството. 

Член 83 
Наставно-научните и (соработничките звања, стек-

нати според одредбите од Законот за насоченото об-
разование, одговараат на следните звања утврдени 
со овој закон; редовен професор — научен совет-
ник, вонреден професор — виш научен соработник, 
доцент — научен соработник и соработник во пови-
соко образование — соработник во научноистражу-
вачката дејност. 

Лица кои се избрани за редовни членови, допис-
ни членови и за членови надвор од работниот сос-
тав на Македонската академија на науките и умет-
ностите и други соодветни академии во СФРЈ Југо-
славија, кои добиле награда АВНОЈ или 11 Октом-
ври за долгодишни научни остварувања во научно-
истражувачката работа, можат да се здобијат со зва-
ње научен 'советник без изборна постапка. 

На барање на лицата од став 2 на овој член, 
организацијата за научноистражувачка дејност е дол-
жна да им додели звање научен советник без спро-
ведување на изборна постапка. 

Член '84 
Одредбите на овој закон за избор во научни и 

соработнички звања во организациите за научноис-
тражувачка дејност, соодветно се применуваат и при 
изборот на работниците во истражувачко-развојните 
единици. 

VII. НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 
ВО ВОНРЕДНИ УСЛОВИ 

Член 85 
Заедницата за научноистражувачка дејност и ор-

ганизациите за научноистражувачка дејност се долж-
ни во самоуправните општи акти, во согласност со 
закон, да ги утврдат своите задачи за вршење на 
научноистражувачка дејност во вонредни услови (при-
родни и други вонредни состојби, непосредна воена 
опасност и во војна). 

Член 86 
Во вонредни услови, настанати од елементарни и 

други непогоди од поголеми размери, организациите 
за научноистражувачка дејност ја приспособуваат 
својата работа и преземат мерки за отстранување на 
последиците од таквата состојба. 

Во услови на непосредна воена опасност и во 
војна/ организациите за научноистражувачка дејност 
работат според плановите за одбрана. 

Член 87 
Заедницата за научноистражувачката дејност е 

должна да обезбеди средства за (работа во вонредни 
услови. 

Член 88 
Претседателот на Републичкиот комитет за обра-

зование и наука може на организациите за научноис-
тражувачка дејност и на работниците во научноис-
тражувачката дејност во вонредни услови -да им опре-
дели посебни задачи кои во редовни услови не се 
нивна дејност, односно задачи. 

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 

Член 89 
Со парична казна од 30.000 до 50.000 динари ќе 

се казни за прекршок — организацијата за научноис-
тражувачка дејност и организацијата на здружениот 
труд во чиј состав е иетражувачко-развојиата едини-
ца ако почне со работа пред донесувањето на реше-
нието за исполнетоста на условите предвидени со 
овој закон (член 33); 

За прекршокот од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата за на-
учноистражувачка дејност и организацијата на здру-

жениот труд во чиј состав е истражувачко-развојиата 
единица со парична казна од 10.000 до 20.000 динари. 

Член 90 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата за научно-
^ истражувачка дејност и организацијата на здруже-
н и о т труд во чиј состав е истражувачко-развојиата 

единица ако: 
— изврши избор на работници во соработнички 

и научни звања спротивно на одредбите на овој за-
кон (членови 70—75); 

— не распише конкурс за избор во звања на ра-
ботниците во научноистражувачката дејност, на на-
чин утврден 'Со одредбите на овој закон (член 75). 

За прекршоците од став 1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата за на-
учноистражувачка дејност и организацијата на здру-
жениот труд во чиј состав се наоѓа истражувачко-
раз војната единица со парична казна од 5.000 до 
10.000 динари. 

Член 91 
Со парична казна од 10.000 до 30.000 динари ќе 

се казни за прекршок организацијата за научно-
истражувачка дејност и организацијата на здруже-
ниот труд во чиј состав е истражувачко-развојната 
единица ако: 

— не ја извести заедницата за научноистражу-
вачка дејност за видот, обемот и квалитетот на пот-
ребите и средствата за нивно задоволување (член 48 
став 3); 

— не ја извести заедницата за научноистражу-
ва/чка дејност за извршениот избор во звање во ро-
кот утврден со овој закон (член 78 став 1). 

За прекршоците од став ,1 на овој член ќе се 
казни и одговорното лице во организацијата за на-
учноистражувачка дејност и организацијата на здру-
жениот труд во чиј состав се наоѓа истражувачко-
развојната единица со парична казна од 5.000 до 
10.000 динари. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 92 
Организациите за научноистражувачка дејност и 

истражувачко -развојните единици ќе ја усогласат сво-
јата организација, работа, самоуправните спогодби 
за здружување, статутите и другите самоуправни оп-
шти акти (со одредбите на о ш ј закон во рок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој за-. 
кон. 

Републичкиот комитет за образование и наука, 
во рокот утврден во став 1 на овој член ќе утврди 
КОИ организации за научноистражувачка дејност и 
истражувачко-развојни единици ги исполнуваат со за-
кон пропишаните услови за продолжување со работа. 

Организациите за научноистражувачка дејност и 
истражувачко-развојните единици, кои не ги испол-
нуваат услов,иге за работа утврдени со овој закон, 
Републичкиот комитет за образование и наука ќе ги 
избрише од регистарот и за тоа ќе ја извести заед-
ницата за научноистражувачка дејност и надлсжниот 
стопански суд. 

Член 93 
Основањето, односно организирањето на органи-

зацијата за научноистражувачка дејност, односно ис-
тражувачко-развојна единица, започнато пред влегу-
вањето во сила на овој закон, ќе заврши по постап-
ка и условите предвидени со Законот за организира-
ње на научните дејности („Службен весник на СРМ" 
број 17/74 И 42/77). 

Член 94 
Подготвителните работи за преструктуирање на 

постојните заедници на научните дејности ќе ги 
врши постојната Републичка заедница на научните 
дејности. 
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Член 95 
Начинот на пренесување на правата, обврските 

и опремата на 'Постојните заедници на научните деј-
ности, како и на преземање на работниците во нив-
ните стручни служби, ќе (се уреди со самоуправна 
спогодба. 

Член 96 
Научните (Советници, кои се здобиле со звање по 

пат на хабилитација според прописите што важеле 
до влегувањето во сила на овој закон, имаат право 
да бидат преизбор ани во истото звање. 

Вишите научни соработници, кои се здобиле со 
звање по пат на хабилитација според прописите што 
важеле до влегувањето во сила на овој закон, не 
можат да напредуваат доколку не ги исполнат усло-
вите утврдени оо овој закон. 

Научните соработници, кои во рок од седум го-
дини по влегувањето во сила на овој закон не ги 
исполнат условите определени оо овој закон за зва-
њето што го имаат, го губат тоа звање. 

Затечените асистенти, кои на денот на влегува-
њето во сила на овој закон не ги исполнуваат усло-
вите определени со овој закон, можат да бидат пов-
торно избрани, односно да останат во затеченото 
звање најмногу уште шест години, сметано од денот 
на влегувањето во сила на овој закон. 

Во истражувачко-развојните единици, во звањето 
научен соработник може да се избира и да остане 
во тоа звање лице кое има завршено магистерски 
студии (без докторат) и ги исполнува другите усло-
вен утврдени во 'член 73 став 2 од овој закон, нај-
многу до (Седум години од влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 97 
Изборите за научни и соработнички звања, за-

почнати пред влегувањето во сила на овој закон, ќе 
завршат по постапка и условите предвидени со За-
конот за организирање на научните дејности („Служ-
бен весник на СРМ" број 17/74 и 42/77), но само во 
звањата предвидени со овој закон. 

Член 98 
Заедницата за научноистражувачка дејност, во 

рок од една година од влегувањето во сила на овој 
закон, ќе донесе правилник со кој поблиску ќе го 
-Уреди начинот на водењето евиденција на работни-
ците во научноистражувачката дејност согласно со 
член 78 став 3 од овој закон. 

Член 99 
Републичкиот комитет за образование и наука, 

во рок од една година од влегувањето во сила на 
овој закон ќе донесе правилник со кој поблиску ќе 
го уреди начинот на водење на регистарот согласно 
со член 34 став 2 од овој закон. 

Член 100 
До донесувањето на правилникот од член 99 на 

овој закон, ќе се применува Правилникот за запи-
шување во регистарот на научните организации во 
Социјалистичка Република Македонија („'Службен 
весник на СРМ" број 19/78). 

Член 101 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон, 

престанува да важи Законот за организирање на на-
учните дејности („(Службен весник на СРМ" број 
17/74 и 42/77) и Законот за самоуправните интерес-
ни заедници за научните дејности („'Службен весник 
на СРМ" број 9/78). 

Член 102 
Овој закон влегува во сила осмиот ден: од де-

нот на неговото објавување во „Службен весник на 
Социјалистичка Република Македонија". 

196, 
Врз основа на член 376 став 1 алинеја 6 од 

Уставот на Социјалистичка Република Македонија, 
Претседателството на Социјалистичка Република Ма-
кедонија издава 
I 

У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВА-
ЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФОРМИ-
РАЊЕ СРЕДСТВА НА СОЛИДАРНОСТА НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ОТ 
СТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЕЛЕМЕН 
ТАРНИ НЕПОГОДИ И ЗА ВОВЕДУВАЊЕ „НЕДЕЛА 

НА СОЛИДАРНОСТА" 

Се прогласува Законот за изменување и допол-
нување на Законот за формирање средства на 'соли-
дарноста на Социјалистичка Република Македонија 
за отстранување на последиците од елементарните 
непогоди и за воведување „Недела на солидарноста", 

што Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија го донесе на одделни седници на Собо-
рот на здружениот труд и Општеетвено -политичкиот 
собор, одржани на 25 април 1985 година. 

Бр. 08-1240 
25 април 1985 година 

'Скопје 
Претседател 

на Претседателството на СРМ, 
Ванчо Апостолски, с. р. 

Претседател 
на Собранието на СРМ, 

инж. Станко младеновски, с. р. 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО-
НОТ ЗА ФОРМИРАЊА СРЕДСТВА НА СОЛИДАР-
НОСТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МА-
КЕДОНИЈА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИ-
ТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИ НЕПОГОДИ И ЗА ВОВЕДУ-

ВАЊЕ „НЕДЕЛА НА СОЛИДАРНОСТА" 

Член 1 
Во Законот за формирање средства на солидар-

носта на 'Социјалистичка Република Македонија за 
отстранување на последиците од елементарни непого-
ди и за воведување „Недела на (солидарноста" 
(„Службен весник на СРМ" број 30/74, 36/74, 10/76, 
44/77, 22/7в и 19/80), (во член 6 се додава нов став 
кој гласи: 

„Не'се плаќа данок и придонес на личниот до-
ход на 'работниците остварен со работа за солидар-
ност". 

Член 2 
Членот 7 се менува и гласи: 
„За време на „Неделата на солидарноста" се про-

даваат „маркички на солидарноста". 
Вредноста на „маркичките на 'солидарноста" за 

сите поштенски пратки, возните билети во внатреш-
ниот сообраќај (освен во градскиот сообраќај) и на 
секој влезен билет за културни, забавни, спортски и 
други приредби изнесува 5О'0/о од номиналната вред-
ност на поштенската марка на пратките до 20 гра-
ма во редовниот сообраќај". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен весник на Социјалис-
тичка Република Македонија". 
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197. 
Врз основа на член 352 од Уставот на Социјална 

тинка Република Македонија, а во врска со точка 1 
на амандман III од Уставот на Социјалистичка Ре-
публика Македонија, Собранието на Социјалистичка 
Република Македонија, на заедничката седница на 
сите собори, одржана на 25 април ,1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБРАНИЕТО НА 

СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Собранието на Социјалистич-
ка Република Македонија се избира 

инж. Станко Младеновски, делегат 'во Соборот на 
општините на Собранието на 'Социјалистичка Репуб-
лика Македонија. \ 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1232 
25 април 1935 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
Ката Лахтова, с. р: 

198. 
Врз основа на амандман VII точка 1 став 3 од 

амандманите на Уставот на Социјалистичка Републи-
ка Македонија и член 92 став 1 точка 9 од Делов-
никот на Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Републи-
ка Македонија, на заедничка седница на сите собо-
ри, одржана на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УСТАВНИОТ СУД 

НА МАКЕДОНИЈА 

За претседател на Уставниот суд на Македонија 
се избира днр Владимир Митков. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1231 
25 април 19)85 година 

Скопје 
'Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

199. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре--

доените судови („(Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО 

БИТОЛА 

За судија на Окружниот суд во Битола се избира 
- Бранко Цонкински, судија на Окружниот суд во 

Битола. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1216 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

200. 
Врз основа на член 90 став 2 од Законот за ре-

довните судови („Службен весник на СРМ" број 
17/79), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на заедничка седница на сите собори, одр-
жана на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ОКРУЖНИОТ 

СТОПАНСКИ СУД ВО ШТИП 

За претседател на Окружниот стопански' суд во 
Штип се избира 

Гаврил Дракалски, претседател на Окружниот 
стопански суд во Штип. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1217 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

201. 
Врз основа на член 389 став 1 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија и член 92 став 
1 точка 6 од Деловникот на Собранието на Соција-
листичка Република М,акедонија, Собранието на Со-
цијалистичка Република Македонија, на заедничката 
седница на сите собори, одржана на 25 април 1985 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА 

РЕПУБЛИКАТА 

Се разрешува од член на Советот на Република-
та д-р Ксенте Богоев. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1230 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

202. 
Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Со-

цијалистичка Република Македонија, а во врска со 
член 71 од Законот за Народната банка на Македо-
нија („Службен весник на СРМ" број 36/77), Собра-
нието на СР Македонија, на седницата на Соборот 
на здружениот труд, одржана на 25 април 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА НАСОЧУВАЊЕ НА ДЕЛ ОД ПРИХОДИТЕ ШТО 
ПО ОСНОВ НА КАМАТА И ПРИПАЃА НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА МАКЕДОНИЈА 
Член 1 

Од делот на приходите на Народната банка на 
Македонија 'што ќе го оствари во 1985 година по 
основ на камата по кредитите од средствата на при-
марната емисија, се издвојува износ од 28 милиони 
динари на Собранието на општина Кавадарци, без 
обврска за враќање. 

Член 2 
Износот на средствата од член 4 на оваа одлука, 

Народната банка на Македонија ќе ги пренесе на 
Собранието на општина Кавадарци, во врска со на-
мирувањето на неговите обврски како основач, на 
Работната организација во основање „ФЕНИ" — Ка-
вадарци. 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од 

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

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 018-1202 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

и а Соборот на здружениот труд, 
д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

203. 
Врз основа на член 7 од Законот за Републич-

киот завод за унапредување на домаќинството 
(„Службен весник на СРМ" број 29/73 и 39/77), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, 
на одделни седници на Соборот на здружениот труд 
и Општествсно-иолитичкиот собор, одржани на 25 
април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА УНАПРЕДУВА 

ЊЕ НА ДОМАКИНСТВОТО 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница 'во Советот на Републичкиот завод за уна-
предување на домаќинството, поради истек на вре-
мето за кое се избрани: 

Џелал Чајани, 
Дрита Ислами и 
Фидан Грпчевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Републичкиот завод за унапредување на 
домаќинството се именуваат: 

Иванка топлевска, професор по биологија во 
Гимназијата „Орце Николов" — Скопје, 

Драган Павловски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, технички ра-
ководител во ГРО „Бетон" VII градилиште — Те-
тово и 

Каба Лебер, делегат во Соборот на здружениот 
труд на Собранието на град Скопје наставник во 
Основното училиште „Даме Груев" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1218 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено^полигичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

204. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА БЕЛОДРОБНИ ЗАБОЛУ-

ВАЊА И ТУБЕРКУЛОЗА НА СР МАКЕДОНИЈА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Институтот за белодробни 

заболувања и туберкулоза на СР 'Македонија, поради 
истек на времето за кое се именувани: 

Мерие Вејсели, 
Благоја Спиров ски, 
Васви Шаќири, 
Венцислав Лазаревски и 
Кирил Ч аловски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на .Институтот за белодробни заболувања и 
туберкулоза на СР Македонија се именуваат: 

д-р Нада Гривчева, вработена во ООЗТ Инсти-
тут за радиологија при Медицинскиот факултет во 
Скопје, 

Идриз Рамадани, член на Претседателството на 
СЖ на СКМ — Тетово, вработен во ХЕК „Југохром" 
— Јегуновце, 

Љубо Митевски, рендгенотехничар во Здравстве-
ниот дом во Скопје, 

м-р Марија Митрикеска, член на Секцијата за 
здравство при РК на ОСРНМ и 

Киро Михајловски, делегат во Соборот на општи-
ните на Собранието на град Скопје, вработен во Со-
бранието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1223 
25 април 1985 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Пре гледате л 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

205. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образованис („'Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општеетвено-иолитичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ ИНСТИТУТ ЗА 
ОВОШТАРСТВО ПРИ РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за избор на дирек-
тор на ООЗТ Институт за овоштарство при РО Зем-
јод е леќи факултет во Скопје, се именуваат: 

Никола Јовановски, делегат во Соборот на здру-
жениот труд на Собранието на СРМ, вработен во Ту-
тунскиот комбинат „Благоја Деспотовски — Шовељ" 
— Скопје и 

Коста Аврамовски, вработен во Републичкиот 
центар за унапредување на индивидуалното земјодел-
ство „Примена" — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1212 
25 април 1935 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот4 на здружениот труд,, 

д-р инж. Илија Черепналкокски, с. р. 

Претседател 
на Опш лественочполитичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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206. 
Брз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на 'Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА ГРАДЕЖНИОТ ФАКУЛТЕТ 

ВО СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за избор на декан на 
Градежниот факултет во Скопје, се именуваат: 

Александар Кочишки, делегат во Соборот на 
здружениот труд на Собранието на СР Македонија, 
главен инженер за оператива во ЕРО „Маврово" и 

Ленче Стрезовски, секретар на Извршниот совет 
на Собранието на општина Центар — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1213 
25 април 1985 година 

СкопЈе 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Јулија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Опиле ственснполитичкиот собор, 

м-р павле Георгиевски, с. р. 

207. 
Врз основа на член 14 од Законот за организи-

рање на научните дејности („Службен весник на 
СРМ" број 17/74, 46/74 и 42/77), Собранието на Соци-
јалистичка Република Македонија, на одделни седни-
ци на Соборот на здружениот труд и Општествено -
политичкиот 'Собор, одржани на 25 април 1985 го-
дина, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во (Советот на Економскиот институт во 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Боро Пекевски, 
Доне Николовски и 
Бранко Богоевски. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот институт1 во Скопје се име-
нуваат : 

Илкер Мустафа, секретар ата Општински комитет 
на СКМ Гази Баба - Скопје, 

'Славе Гочевски, делегат во Општествено-поли-
тиѕчкиот собор на Собранието на град Скопје, врабо-
тен во РО „Стокопромет" ООЗТ Промет на произ-
водство 'И 

Борче Мартиновски, директор на сектор во „Ју-
гобанка" - Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1224 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

( 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

208. 
Врз основа на член 164 од Законот за здравстве-

на заштита („'Службен весник на СРМ" број 10/83), 
Собранието на 'Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни 'Седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 
25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЗАВОДОТ ЗА МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИ-

ТАЦИЈА НА СРМ - СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на Заводот за медицинска реха-
билитација на СРМ, поради истек на времето за кое 
се именувани: 

Шпреса Балаш, 
Ангелина Јакимовска, 
Милан Јовановски, 
Екрем Мехмет, 
Борис Павлов и 
д-р Златка Прилепчанска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Заводот за медицинска рехабилитација на 
СРМ се именуваат: 

Киро Буровски, секретар на СИЗ за култура на 
град Скопје, 

Живко Видоевски, стручно-политички работник 
во Општинскиот совет на ССМ — Тетово, 

'Спаска Димовска, медицинска сестра во ООЗТ 
Клиника за гинекологија и акушерство при Меди-
цинскиот факултет во Скопје, 

д-р Љубен Хикерковкжи, вработен во Здравствен 
дом — Скопје, 

Ќем:ал Мусли, член на Советот на Републиката и 
д-р Александар Спиров, потпретседател на Собра-

нието на општина -Карпош — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1222 
25 април 1985 година 

(Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. ' 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м^р Павле Георгиевски, е. р. 
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209. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Со бран нето на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на 'Соборот на здру-
жениот труд и Општеств ено -но л итн чкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Економскиот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Софија Герасимова, 
Михајло Мугрешански и 
м-р Борко Станоевски." 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Економскиот факултет во Скопје се име-
нуваат: 

Борис Бубевски, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на град Скопје, вработен 
ЕО ЗОИЛ „Македонија", 

Елица Донева, претседател на ОК на ОСРНМ Га-
зи Баба — 'Скопје и 

'Слободанка Чалов ежа, самостоен советник во Со-
бран нето на СР Македонија. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1219 
25 април 1985 година 'Претседател 

'Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено -политнчкиот собор, 
м^р Павле Георгиевски, с. р. 

210. 
Врз основа на член 3 од Законот за странски ја-

зици („'Службен весник на СРМ" број 27/65 и 10/76) 
Собранието на Социјалистичка Република Македони-
ја, на одделни седници на Соборот на здружениот 
труд и Општествено ̂ политичкиот собор, одржани на 
25- април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ ВО 
СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на Центарот за странски јази-
ци, поради истек на времето за кое е именуван 

Најден Настов. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Центарот за-странски јазици во Скопје се 
именува 

Лилјана Анчевска, професор но англиски јазик 
на Економскиот факултет во Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1,207 
25 април 1985 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черелналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено -политичккиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 

211. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („(Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници ма Соборот на здруже-
ниот труд и Општествено-политичкиот 'собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-

ТОТ НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Правниот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое се имену-
вани : 

Томе Пулејков и 
Рамзи Весељ. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Правниот факултет во Скопје се имену-
ваат : 

м-р Владимир Ортаковски, член на Извршниот 
совет и претседател на Комитетот за образование, 
култура и физичка култура при Собранието на оп-
штина Кисела Вода — Скопје и 

Борче Атанасовски, член на (Комисијата за раз-
вој на 'самоуправувањето и политичкиот систем при 
Сојузот на синдикатите на Македонија, вработен во 
Марксистичкиот центар „Мито Хаџивасилев"Јасмин" 
— Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1221 
25 април -1985 година Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор,ч 

м-р Павле Георгиевски, е. р. 

212. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование '(„Службен весник на 'СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници' на Соборот на 
здружениот труд и Општествено ̂ политичкиот собор, 
одржани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ 

УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за избор на декан на 
Факултетот за ликовни уметности во Скопје се име-
нуваат : 

Милош Милошевски, вработен во Македонската 
академија на науките и уметностите во Скопје и 

Борислав Наумовски, секретар на 'Републичката 
заедница за култура. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1210 
25 април 1985 година (Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд^ 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 
Претседател 

на Општествено -политичккиот т собор, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 
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213. 
Врз ошова на 'член 43 од Законот за високото 

образование („Службен 'весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), 'Собранието на Социјалистичка. Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Олштеетв ено ипо л итн чки от собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ДРАМСКИ 

УМЕТНОСТИ ВО СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за избор на декан на 
Факултетот за драмски уметности во Скопје, се име-
нуваат: 

Цане Мојановски. делегат во Општествено-поли-
тичкиот собор на Собранието на СРМ и 

Панде Андреевски, извршен секретар на Претсе-
дателството на ОК на СКМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1211 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

па Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

214. 
'Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („'Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на 'Соборот на здру-
жениот труд и Оп нгтеств е но ипо л итичкиот собор, одр-
жани на 25 април '1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА 

Се разрешуваат претставниците на општествена-
та заедница во Советот на Педагошката академија во 
Битола, поради истекот на времето за кое се имену-
вани : 

Горѓи Танковски и 
Васка Поповска. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Педагошката (академија во Битола се име-
нуваат : 

Илија Алушевски, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, професор во 
ЕМУЦ „Ѓуро Салај" — Битола и 

Живка Диневска, вработена во СИЗ за основно 
образование — Ресен. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1206 
25 април 1985 година 'Претседател 

Скопје на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, е. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р, 

215. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено -политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе . 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 

ООЗТ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената 
заедница во Советот на ООЗТ Филозофски факултет 
во Скопје, поради истек на времето за кое е име-
нуван; 

Мирко Апостоловски. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на ООЗТ Филозофски факултет во Скопје 
се именува 

Драган Кузмановски, директор на Гимназијата 
„Раде Јовчевски -Корчагин " — Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1280 
25 април '1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

216. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование '(„'Службен весник на СРМ" број 49/74 
и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 (година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА ООЗТ ФИЛОЛОШКИ ФА-

КУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

За членови во Комисијата за избор на декан во 
ООЗТ Филолошки факултет во Скопје, се именуваат: 

Домница Минчева, советник во Соборот на здру-
жениот труд на 'Собранието на СРМ и 

Бранкица Ареениевска-Темелковска, делегат во 
Општеетвено-политичкиот собор на Собранието на 
СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1209 
25 април 1985 година 

'Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено-политичкиот собор, 

м^р Павле Георгиевски, с. р. 
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217. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Олштествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА 
ВИШАТА ЗЕМЈОДЕЛСКА ШКОЛА ВО СТРУМИЦА 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на Вишата земјоделска школа во 
Струмица (поради истекот на времето за кое е име-
нуван 

Васил Хаџи-Тасев 
За претставник на (општествената заедница во 

Советот на Вишата земјоделска школа во Струмица 
се именува 

Ристо Семенков, извршен секретар на Претседа-
телството на ОК на СКМ — Струмица. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1204 
25 април 1085 година 

Скопје 
Претседател 

на 'Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
наОпштествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

218. 
Врз основа на член 43 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), (Собранието на Соци јал истирка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 4985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ ВО КОМИСИЈАТА ЗА 
ИЗБОР НА ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ 

И УГОСТИТЕЛСТВО ВО ОХРИД 

За членови во /Комисијата за избор на декан на 
Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, се 
именуваат: 

Лазо Бебековски, делегат во Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, раководител на 
општо правни служби во „Охридска трговија" — Ох-
рид и 

Благоја Кукоски, секретар на О К на ССРНМ — 
Струга. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1214 
25 април 1985 година 

Скопје Претседател 
на Собранието на СРМ, 

инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепиалковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р, 

219. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („'Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), Собранието на 'Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК 
НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ 

НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 

Се разрешува претставникот на општествената за-
едница во Советот на Филолошкиот факултет во 
Скопје, поради истек на времето за кое е именуван 

Виолета Димова. 
За претставник на општествената заедница во 

Советот на Филолошкиот факултет во Скопје се име-
нува 

Вера Чапова, професор по англиски јазик во 
Гимназијата „Раде Јовчевски-Корчагин" — 'Скопје. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1215 
25 април 1985 година 

'Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на 'Соборот на 'здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 

Претседател 
на Општествено -политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

220. 
Врз основа на член 35 од Законот за високото 

образование („Службен весник на СРМ" број 49/74 и 
36/76), 'Собранието на Социјалистичка Република Ма-
кедонија, на одделни седници на Соборот на здру-
жениот труд и Општествено-политичкиот 'собор, одр-
жани на 25 април 1985 година, донесе 
I 

О Д Л У К А 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИ-
ЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕ-
ТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ЕКОНОМИКА И ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 

Се разрешуваат претставниците на општествената 
заедница во Советот на 'Институтот за економика и 
организација на земјоделството, поради истек на вре-
мето за кое се именувајќи: 

— Сервет Авзиу, 
— Ангелина Серафимовска и 
— Јован Христов. 
За претставници на општествената заедница во 

Советот на Институтот за економика и организација 
на земјоделството се именуваат: 

ѓорѓи Михајлов, делегат во 'Соборот на здруже-
ниот труд на Собранието на СРМ, шеф на ,погон во 
СОЗТ „Треска" — Скопје, 

Круме Вукадиновски, извршен секретар на Прет-
седателството на ОК на СКМ „Гази Баба" — Скопје, 
секретар на ООЗТ „Сковин" при ЗИК „Скопско По-
ле" — Скопје и 
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м-р Муса Садику, самостоен советник во Собра-
нието на СРМ. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Бр. 08-1205 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с. р. 
Претседател 

на Општествено - политичкиот собор, 
м-р Павле Георгиевски, с. р. 

221. 
Врз основа на член 58 од Законот за социјална 

заштита. („Службен весник на СРМ" број 9/7.8), Соб-
ранието на Социјалистичка Република Македонија, на 
одделни седници на Соборот на здружениот труд и 
Општествено-политичкиот собор, одржани на 25 ап-
рил ,1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИ-
РЕКТОР НА ЗАВОДОТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА 

ДЕЦА И МЛАДИНЦИ - СКОПЈЕ 

Собранието на Социјалистичка Република Маке-
донија дава согласност на Одлуката на Советот на 
Заводот за рехабилитација на деца. и младинци — 
Скопје 276/1 од 23 март ,1985 година со која за ди-
ректор на Заводот за рехабилитација на деца и мла-
динци — Скопје е именуван 

Живко Наумовски, раководител на Секторот за 
посредување при вработување во Републичката заед^ 
ница за вработување. 

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

' Бр. 06-1208 
25 април 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Собранието на СРМ, 
инж. Станко Младеновски, с. р. 

Претседател 
на Соборот на здружениот труд, 

д-р инж. Илија Черепналковски, с р. 

Претседател 
на Општсствено-политичкиот собор, 

м-р Павле Георгиевски, с. р. 

222. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

20 од Законот за ошовите на постапката 'пред Ус-
тавниот суд на Македонија и за правното дејство 
на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 
седницата одржана на 6 февруари 1985 година, до-
несе 

О Д Л У К А 

1. СЕ УКИНУВААТ чле.н\67 и 68 од Самоуправ-
ната спогодба за здружување на трудот на работ-
ниците во Основната организација на здружениот 
труд „Внатрешен промет" во состав на Работната 
организација „Технометал-Вардар" во Скопје доне-
сена со референдум на 27 август 1981 година. 

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен вес-
ник на СРМ" и во означената основна организација 
на здружениот труд на начин предвиден за обја-
вување на самоуправните општи акти. 

3. Основниот суд на здружениот труд во Скоп-
је, со предлог поднесен до Уставниот суд на Маке-
донија, поведе постапка за оценување уставноста и 
законитоста на член 67 и 68 од актот означен во точ-
ката 1 на оваа одлука. Според наводите во предло-
гот, оспорените членови не се во (согласност (со член 
22 од Уставот на СР Македонија и се во спротив-
ност 'со член 126 од Законот за здружениот труд, 
затоа што работникот, без оглед на кои (работи и ра-
ботни задачи ќе биде распореден и ќе ги извршува, 
го задржува личниот доход нито го примил за (рабо-
тите и работните задачи што ги извршувал во основ-
ната организација во која дотогаш работел. 

4. Судот на јавната расправа утврди дека оспо-
рениот член 67 од Спогодбата гласи „на секој ра-
ботник да му се гарантира бројот на бодовите што 
ги носи работното место во новата систематизација 
во однос на работното место што го заземал до 
здружувањето на Основната организација според оваа 
спогодба". Понатаму 'Судот утврди дека член 68 од 
таа спогодба гласи „Работникот што го здружува 
трудот во оваа основна организација, а кој потекну-
ва од основната организација чии работници со оваа 
спогодба го здружуваат трудот да не може да биде 
распореден на работно место што по ранг (е 'пониско 
од работното моето што го заземал во основната 
организација од која потекнува. По исклучок, а по-
ради објективна неможност на работникот да му се 
обезбеди по ранг ^соодветно место (немање на такво 
место), работникот може да биде рашо реден и на 
непосредно по ^ранзг пониско работно место, но му 
се гарантира личен доход согласно член 67 од оваа 
спогодба". 

Со оглед на тоа што со оспорените членови на 
секој работник му се гарантира бројот на бодовите 
за работното место што го зазема до здружувањето 
во новата организација, 6-ез оглед на кое работно место 
ќе биде распореден, односно без оглед на работите 
и работните задачи што ги извршува, Судот утврди 
дека оспорените членови не се 'во согласност со на-
челото на распределба според трудот утврдено (во 
член 22 од Устајвот на СР Македонија и во член 126 
став 1 од Законот за здружениот труд. 

5. Со оглед на тоа, пак, игто во член 68 од оспо-
рената Спогодба е предвидено да се ВРШИ 'прерас-
поредување на работник на работи и работни заладил 
кои не одговараат на неговата стручна подготовка 
и тоа без негова согласност, и со оглед на тоа што 
не те работи за привремено прераспоредување во 
смисла на член 24 став 1 о,д Законот за паботни од-
носи. Судот утврди дека оспорениот член не е во 
согласност со означената одредба о).д Законот зп ра-
ботни односи и е во спротивност со член 177 од 
Законот за здружениот труд. 

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во 
точката 1 (на оваа одлука. 

У. бр. 246/84 
6 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, с. р. 

223. 
Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 

15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на 
постапката пред Уставниот суд на Македонија и за 
правното дејство на неговите одлуки/на седницата 
одржана на 6 февруари 1985 година донесе 

О Д Л У К А 

1. СЕ ОДБИВА ПРЕДЛОГОТ за оценување зако-
нитоста на Одлуката за зголемување на стаиарините 
и закупнините бр. 02-580, донесена од Собранието 
ага Самоуправната" интересна заедница на станева " 
њето во Прилеп на седницата одржана на 15 април 
19'80 година („Службен гласник на општина Прилеп" 
број 5/80). 1 
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2. Оваа. одлука ќе се објави во „Службен весник 
на СРМ" и во „Службен гласник на општина При-
леп"; 

3. Општинскиот суд во Прилеп поведе постапка 
пред Уставниот суд на Македонија за оценување за-
конитоста на Одлуката означена во точката 1 на 
оваа одлука затоа што Со неа е извршено осетно 
зголемување на станарините (30%) и што на Одлу-
ката не е дадена согласност од надлежниот орган. 

4. На седницата 'Судот утврди дека со оспорената 
Одлука е извршено зголемување на станарините и за-
купнините -за 30% и дека Собранието на општина 
Прилеп со Решение бр. 02-2183/1 од 3 јуни 1980 го-
дина дало -согласност на Одлуката. 

5. Според член 32 од Законот за системот на 
општествена контрола на цените '(„Службен лист на 
СФРЈ" бр. 64/84), цените на производите и услугите 
формирани во согласност со прописите што биле во 
сила до денот на влегувањето во сила на овој За-
кон, ќе се применуваат и по тој ден, а можат да 
се менуваат под условите, на начинот и во постап-
ка ипо 'Се утврдени со одредбите на овој Закон и 
прописите донесени врз основа на него 

Со член 4 и 5 од Законот за општествена кон-
трола на цените („Службен весник на СРМ" бр 25/72), 
кој беше во сила во време на донесувањето на оспо-
рената Одлука и на решението на Собранието на оп-
штина Прилеп за давање согласност на оваа одлука, 
беше предвидено мерките на непосредна општествена 
контрола на цените на производите и услугите од 
интерес на општината, како анто беа станарините, 
да ги пропишува 'Собранието на општина. Според 
член 5 точка 12 и член .10 став 1 точка 7 од Зако-
нот за (самоуправните интересни заедници на 'станува-
њето (Пречистен текст „Службен весник на СРМ" 
бр. 9/81 и 14/82), пак, заедницата на становањето 
односно нејзиното 'собрание ја определува односно 
одлучува за висината на станарината. 

'Со оглед на тоа што самоуправната 'интересна 
заедница на станувањето, односно нејзиното собра-
ние, со закон е овластено да ја одредува висината 
на станарината и што надлежниот орган во времето 
на важењето на Законот за општествена контрола 
на цените во 1972 година дал 'согласност на оспоре-
ната Одлука, Судот утврди дека таа одлука во вре-
мето на нејзиното донесување не била во несоглас-
ност со член 4 и 5 од овој Закон, како и со член 
5 точка 12 и член 10 став 1 точка 7 од Законот за 
самоуправните интересни заедници на станувањето, 
како и дека не е во 'спротивност оо член 32 од Зако-
нот за системот на општествена контрола. 

Во врска со наводот во предлогот дека оспоре-
ната Одлука е незаконита затоа што (со неа е извр-
шено осетно зголемување на станарините, Судот сме-
та дека, согласно член 419 од Уставот на СР Маке-

донија, Уставниот суд на Македонија не е надлежен 
да одлучува за тоа. 

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во 
точката 1 на оваа одлука." 

У. бр. 83/84 
6 февруари 1985 година 

Скопје 
Претседател 

на Уставниот суд на Македонија, 
д-р Владимир Митков, е. р. 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за изменување 
на Законот за републичките даноци на граѓаните 
(„Службен весник на СРМ" број'3/85) се потпадна-
ла грешка поради што се дава 

И С П Р А В К А 
на Законот за изменување на Законот за репуб-

личките даноци на граѓаните 

'Во член 4, со КОЈ се менува член 7, во третиот 
ред, наместо бројката „01126" треба да стои бројка-
та „0126" 

Бр. 13-1278 
24 април 1985 година 

Скопје Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СРМ 

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за данокот на 
промет на недвижности и права („Сл. весник на 
СРМ" број 40/81), се потпаднале грешки, поради 
што се дава 

И С ,П 1Р А В К А 
на Законот за данокот на промет на недвижности 

и права 

1 Во член 2, став 1, ред први, наместо зборот 
, предмет", треба да стои зборот „промет" 

2 Во член 4, став 1, точка 12, ред втори, намес-
то зборот „откако", треба да стои зборот „откога". 

3. Во член 118, ред први, наместо зборот „/соп-
ственици", треба да 'стои зборот „сосопственици". 

4. Во член 21, став 1, ред петти наместо зборот 
„со'', треба да стои зборот „за". 

Бр. 13-1277 
24 април 1985 година 

Скопје 
Од Законодавно-правната 
комисија на Собранието 

на СРМ 

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ 
ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - ДЕБАР 
186. 

Врз основа на член 162 точка 5 од Статутот на 
Општинската самоуправна интересна заедница за 
здравствена заштита — Дебар, Соборот на корисни-
ци на услуги и Соборот на даватели на услуги на 
седницата одржана на з 'април 1985 година, донесоа 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕ-
ТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА 
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ОСИГУРЕНИЦИ И 
ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТО-

ДАВЦИ И ЗА РАБОТНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ 
КАЈ НИВ 

Член 1 
Со оваа одлука се утврдуваат основиците за прес-

метување и плаќање на (Придонесите за здравствена 
заштита и за утврдување на правото од здравствена-

та заштита на самостојните занаетчии и вработените 
при истите според квалификациите кои ги поседу-
ваат во следните износи: 

— за неквалификувани работници и куќни по-
мошнички 12.000,00 динари месечно, 

— за квалификувани работници 14 000,00 динари 
месечно, 

— за висококвалификувани 16 000,00 динари 
месечно. 

Член 2 
За лицата кои со свој труд и со средства во соп-

ственост вршат приватна професионална дејност, а 
ое регистрирани при надлежниот орган на 'Собрание-
то на општината, на кои даночната основица е под 
загарантиран пот минимален личен доход во Репуб-
ликата, или поради изумирање на одредени занима-
ња се делумно ослободени од даноци и придонеси 
или наполно се ослободени од страна на ОПЗ, како 
основица за овие осигуреници ќе се зема минимал-
ниот личен доход во Републиката за односната го-
дина. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ 
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Член 3 
Оваа одлука влегува во сила оо денот на доне-

сувањето од (Страна на соборите на Општинската 'са-
моуправна заедница за здравствена заштита — Де-
бар, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ". 

Бр 08-627 
3 април 1985 година 

Дебар 
Претседател, 

Јанка Арбелска, с. р 

187. 
Врз основа на член 80 и 160 од Статутот на Оп-

штинската 'самоуправна интересна заедница за здрав-
ствена 'заштита — Дебар и член 77 од Законот за 
здравствена заштита („Службен весник на СРМ" бр. 
10/83), Собранието на (Општинската заедница за 
здравствена заштита — Дебар, на седницата одржана 
на 3 април 1985 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ 
И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО 
ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ОД 

РАБОТНИЧКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Со оваа одлука се определува начинот на употре-

ба на превоз, надомест на патните трошоци, висина-
та на надоместокот за искрана и (сместување за (вре-
ме на патување и престој во друго место во врска со 
остварување на правата од здравствената заштита 
на осигурениците од работничкото осигурување, упа-
тени од надлежен лекар на здравствена служба над-
вор од местото на живеење на осигуреното лице. 

Член 2 
Надоместокот на трошоците за превоз на осигу-

рените лица од работничкото осигурување се пла!ќа 
во висина на јавниот сообраќај. 

Надоместок на трошоците за превоз им припа-
ѓа и на осигурените лица кога поради итноста на 
случајот или здравствената состојба на осигуреникот, 
а по налог на надлежниот лекар или здравствена 
служба, превозот е извршен со друго превозно сред-
ство. 

Кога превозот во случај на претходниот став е 
(извршен: без претходен налог на лекар или здрав-
ствена служба, оправданоста накнадно се цени од 
страна на лекарската комисија. 

Член 3 
Надоместокот на трошоците за превоз се опре 

делува според најкусата релација во јавниот сооб-
р а ќ а и тоа 

— во (случај на патување 6о железница, II класа 
-на патнички воз, 

— во речниот и поморскиот (сообраќај, I I класа 
на пловен објект, 

— кога превозот се врши со автобус, полна цена 
на возниот билет, 

— кога на иста релација има железнички, брод-
ски и ,автобуски 'сообраќај, трошоците за патување 
се признаваат по најниската тарифа на превозот. 

Член 4 
Ако осигуреното лице, врз основа на посебни 

прописи има право на бесплатен (превоз, не му при-
паѓаат трошоци за превоз 

Член 5 
На осигурените лица кои користат право на 

здравствена заштита спротивно на одредбите на за-
конот и општите акти на заедницата не им следува 
право по основ на оваа одлука 

Член 6 
Налогот односно упатот за патување во друго 

место поради користење на здравствена заштита има 

важност само за едно. патување. Доколку лекарот 
специјалист на кого осигуреното лице му е упатено, 
најде дека с потребно испитување кај (друг специја-
лист упатот важи и за сите останати прегледи. 

Кога осигуреното лице. во смисла на претход-
ниот став, е упатено односно преземено на амбу-
лантно - специЈалистичко 'испитување и лекување, пат-
ниот налог-упатот важи за 'цело време додека трае 
испитувањето односно лекувањето. 

Член 7 
Надоместокот за исхрана и сместување за време 

на патување во друго место на осигурениците и оси-
гурените лица им припаѓа: 

— во Струга и Охрид 200,00 динари, 
— на подрачјето во (Републиката 350,00 динари; 
— за Скопје 500,00 динари, 
— надвор од СРМ во други републички и по-

краински центри 550,00 динари. 
За осигуреници и корисници на здравствена заш-

тита до 15 годишна возраст недоместокот за исхра-
на и сместување од претходниот став се намалува 
за 50%. 

Надоместокот за исхрана и сместување припаѓа 
во полн износ ако патувањето и престојот во друго 
место заедно со патувањето траеле повеќе од 12 часа, 
а помалку од 24 часа, а не е (користено ноќевање 
износот се намалува за 30% За патување кое траело 
повеќе од 8 часа до 12 часа износот на надоместокот 
се намалува за 50%. 

Член (8 
Барањето за надоместок на трошоците за превоз и 

исхрана како и сместување, стасува наредниот ден по 
завршување на патувањето; испитувањето односно 
извршеното патување 

Оваа одлука влегува во сила со денот ма донесу-
вањето од страна на Општинската самоуправна инте-
ресна заедница за здравствена заштита — Дебар, а ќе 
-се применува од 1 април 11985 година, а истата ќе се 
објави во „'Службен (весник на СРМ" 

Бр 08- 630 
3 април 1985 година 

Дебар 
Претседател, 

Јанка Арбелска, с р. 

О г л а с е н д е л 

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ 
НА ЗДРУЖЕН ТРУД 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр. 1137 од 29. X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1659-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Здружението на пензионерите и трудовите инва-
лида — Тетово", Работна заедница за вршење на угос-
тителска дејност „Димо Гавровски — Кара", Ц О. 
— Тетово, со 'следните податоци Се брише досегаш-
ниот застапник Божиновски Јошко — в д. раководи-
тел, без ограничување, а се запишува како нов зас-
тапник Душко Златановски — управник, без огра-
ничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр 
1137/84 (424) 

Окружниот стопански -суд во Скопје, со решение-
то Фи. бр 1122 од 10. X 1984 година, на регистарска 
влошка бр. 1-1Ѕ80-12-0-0-, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапување 
на РО за основно воспитание и образование „9 Но-
ември", О. Сол О, оо ООЗТ - Титов Велес, ООЗТ 
ЦОУ „Стојан Бурчев" — с. Иванковци, со следните 
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податоци: Се брише досегашниот застапник на ООЗТ 
Живко Николовски - директор, без ограничување, а 
се запишува како нов застапник Митре Спасевски — 
директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1122/84. (426) 

Оружниот стопански (суд во Штип, со решение-
то Фи. бр. 177 од 15. VI. 1984 година, на регистарска 
влока бр. 1-63-0-0, ја запиша во судскиот регистар 
промената на овластени лица за потпишување на РО 
Медицински центар со Ц. О. — Кочани, со следните 
податоци: Досегашниот втор потписник на РО Меди-
цински центар од Кочани Лазаров Стојан се брише 
од регистарот, а за втор потписник е одреден Па-
нов Ангелчо, секретар на Работната организација. 

Уписот се изврши во регистарот врз основа на 
Одлуката на Работничкиот совет на Медицинскиот 
центар - Кочани, бр. 02-730 од 29. И. 1984 година. 

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 
177/!84 (426) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1169 од 30 X. 1984 година, на регистарска 
влошка бр 1-305-0-0-0, Ја запиша во судскиот регис-
тар промената на лицето оштетено за застапување 
на Централното основно училиште „Моша Пијаде", 
Ц. О. — с. Облавце, со следните податоци' Се брише 
досегашниот застапник Крстевски Драги, директор, 
без ограничување, а се запишува како нов застапник 
Јовановски Круме — директор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1169/84 (409) 

Окружниот стопански суд во Скопје, со решение-
то Фи бр 1180 од 31. X. 1984 година, на регистар-
ска влошка бр 1-177-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на (Ветеринарната станица „Куманово", Ц О. — 
Куманово ул. „Доне' Божинов" бб, со следните пода-
тоци. Се брише досегашниот застапник Станојков(Ски 
Александар' директор, без ограничување, а се запи-
шува како нов застапник Краљевски Раде — в.д ди-
ректор, без ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр 
1180/(84 (410) 

Окружниот (стопански суд во (Скопје, со решение-
то Фи. бр. 1239 од 13. XI. 1984 година, на регистарска 
влошка бр 2-1628-0-0-0, ја запиша во судскиот регис-. 
тар промената на лицето овластено за застапување 
на Монтажната задруга „Енерго — Скопје", Ц О. и 
ограничено емство — Скопје, со 'Следните податоци' 
Се брише досегашниот застапник Петровски Павле 
— директор, без ограничување, а се запишува како 
нов застапник Христовски Киро — в д директор, без 
ограничување 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1239/84. (411) 

Окружниот стопански суд во 'Скопје, со решение-
то Фи. бр 1229 од 13 XI. 1984 година, на регистар-
ска' влошка бр 1-824-0-0-0, ја запиша во судскиот ре-
гистар промената на лицето овластено за застапува-
ње на Земјоделската станица „Скопје", Ц. О. — Скоп-
је, ул. „135", барака 8 — Бутел II, со следните пода-
тоци' Се брише досегашниот застапник Андоноски 
Глигор — привремен управник, а се запишува како 
нов застапник Стојанов Стојан — претседател на при-
времен одбор, без ограничување. 

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 
1229/84. (412) 

К О Н К У Р С И 

Врз основа на Законот за изградба на инвести-
циони објекти („Службен весник на СРМ", бр. 15/83), 
РО за опремување и промет на големо „Југоопрема" 
— Скопје 

р а с п и ш у в а 
К О Н К У Р С 

за подобност на изведувач заради отстапување 
работи за изградба на инвестиционен објект 

I 
1. Предмет на конкурсот е утврдување на подоб-

ност на изведувачки организации на здружен труд 
за отстапување на изградбата на дистрибутивен цен-
тар во СкопЈе. 

2. Местото на (изведување на објектот е Скопје 
— (Источна индустриска зона на булевар „Војво-
дина". 

3. Предмет на отстапување се (следните работи: 
— градежни и градежно-занаетчиски работи и 
— инсталатеркжи работи. 
4. Почеток на изведувањето на објектот е 1 VIII. 

1985 година. 
5. Ориентациона површина на објектот е оса 

6 000 ш 2 

6. Ориентациона вредност на работите е оса 
200.000.000,00 динари. 

7. Рок за изведување на работите е 8 (осум) 
календарски месеци од денот на воведувањето на из-
ведувачот во работа. 

8. -Рок за" поднесување на понуди за подобност 
е 15 (петнаесет) дена од денот на објавувањето на 
конкурсот во „Службен весник на СРМ". 

II 
1. Заинтересираните работни организации кои 

сметаат дека успешно ќе ги изведат споменатите 
работи треба да поднесат писмена пријава за учес-
тво на конкурсот. 

2. Пријавата на конкурсот мора да содржи: 
— полн назив на работната организација, точна 

адреса и основна дејност; 
— препие од регистрацијата во Стопански суд, 
— спремност на изведувачот за кредитирање (ви-

сина и услови), 
—1 доказ за финансиската состојба оверен од 

СОК, 
— образец-биланс за успехот во 1984 година и 

првите три месеци од 1985 година, 
— податоци за стручни кадри ' и механизација 

кои (ќе бидат ангажирани при изградбата на објек-
тот, 

— ш и сок на кооперанти кои ќе учествуваат во 
изведбата; 

— референт- листа на досега изведените работи-
објекти; 

— гарантен рок и начин на гарантирање, 
— издава дека благовремено ќе ги преземе сите 

потребни мерки за набавка на материјали и дека 
недостигот на материјали нема да биде причина за 
продолжување на рокот за изградба и 

— изјава дека за гарантираниот рок ќе му се 
издаде на инвеститорот бланко меница за отстрану-
вање на недостатоците на објектот во гарантниот 
рок. 

III 
Пријавите кои нема да ги 'содржат податоците 

од конкурсот и кои благовремено нема да бидат 
поднесени нема да се земаат во разгледување. 

IV 
По разгледувањето на податоците од поднесе-

ните пријави од страна на понудувачите, инвестито-
рот ќе достави дефинитивна листа на понудувачи 
КОИ ќе ги оцени за подобни и ќе ги извести пону-
дувачите за изборот во рок од 15 (петнаесет) дена. 

V 
Понудите да се доставуваат на адреса: РО за 

опремување и промет на големо „Југоопрема" — 
Скопје, ул. „Даме Груев" бр. 5, блок бр -III, со наз-
нака „За конкурс". 



Стр. 392 - Бр. 16 22 мај 1985 

Комисијата за прашања на изборите и имену-
вањата на Собранието на општината Кавадарци 

О Б Ј А В У В А 

дека Собранието на општината Кавадарци, врз 
основа на член 22 и 27 од Законот за судовите за 
прекршоци („Службен ве аниќ на СРМ" бр. 6/85), ќе 
врши избор на еден: 'судија на Општинскиот суд за 
прекршоци — Кавадарци 

'Кандидатите за избор на судија за прекршоци 
треба да ги исполнуваат следните општи услови 
предвидени во член 247 од Законот за државната уп-
рава („'Службен весник на СРМ" бр. 45/80) и посеб-
ните услови предвидени со Законот , за судовите за 
прекршоци. 

1 да се државјани на СФРЈ, 
2. да 'се здравствено способни за вршење на за-

дачите и работите, 
3. против нив да не ice води кривична постапка, 

. 4. да се дипломирани правници со положен пра-
восуден испит. 

Заинтересираните кандидати пријавите со потреб-
ните документи и биографски податоци да ги дос-
тават до ^Комисијата за прашањата на изборите и 
именувањето на Собранието на општината Кавадар-
ци во рок од 30 дена од денот на објавувањето во 
„Службен гласник на општината Кавадарци", сметано 
од 26 IV. '1985 година 

СОДРЖИНА 
Страна 

Закон за насоченото образование — — 345 
Закон за научноистражувачката дејност — 373 
Закон за изменување и дополнување на р 
Законот за формирање средства на соли- 
дарио ста на Социјалистичка Република 
Македонија за отстранување на последи-
ците од елементарни непогоди и за вове-
дување „Недела на солидарноста" — — 381 
Одлука за избор на (претседател на Собра-
нието на Социјалистичка Република Маке-
донија — — — — — — — — — 382 
Одлука за избор на претседател на Устав-
ниот суд на Македонија — — — — — 382 
Одлука за избор на судија на Окружниот 
суд во Битола — — — — — — — 382 
Одлука за избор на претседател на Ок-
ружниот стопански суд во Штип — — 382 
Одлука за разрешување на член на Сове-
тот на Републиката — — — — — — 382 
Одлука за насочување на дел од прихо-
дите што по основ на камата и припаѓа 
ода Народната банка на Македонија — — 382 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница -во 
Советот на Републичкиот завод за унапре-
дување на домаќинството — — — — 383 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Институтот за белодробни за-
болувања и туберкулоза на СР Македонија 383 
Одлука за именување членови во Коми-
сијата за избор на директор на ООЗТ Ин-
ститут за овоштарство при РО Земјоделски 
факултет во Скопје — — — — — — 383 
Одлука за именување членови во Комиси-
јата за избор на декан на Градежниот фа-
култет во Скопје — — — — — — 384 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Економскиот институт во 
Скопје — — — — — — — — — 384 

Издавач: Новинско-издавачка работна организација Службен весник на СРМ — Скопје, ул. „29 Ноември" 
бр. 10а. Пошт. фах 51. Телефон 228-204. Одговорен уредник Петар Јаневски. Жиро сметка број 

40100-603-12498 кај СОК — Скопје. Печат Графички завод „Гоце Делчев" — Скопје 

СЛУЖБЕН ЈЗЕСНИК НА СРМ 

Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Заводот за медицинска ре-
хабилитација на СРМ — Скопје — — — 384 
Одлука за разрешување и именување прет-
ставници на општествената заедница во 
Советот на Економскиот факултет во 
CiKonje — — — — — — — — — 385 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Центарот за странски јазици 
во Скопје — — — — — — — — 385 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Правниот факултет во 
Скопје — - — - — - — — - 385 
Одлука за 'именување членови во Коми-
сијата за избор на декан на Факултетот за 
ликовни уметности IBO 'Скопје — — — 385 
Одлука за именување членови во Комиси-
јата за избор на декан на Факултетот за 
драмски уметности ве ОколЈе — — — 386 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Педагошката академија во 
Битола — — — — — — — — — 386 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница иво 
Советот на ООЗТ Филозофски факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 386 
Одлука за именување членови во Комиси-
јата за избор на декан на ООЗТ Фило-
лошки факултет во Ciconje — — — — 386 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Вишата земјоделска школа во 
Струмица — — — — — — — — 387 
Одлука за именување членови во Комиси-
јата за избор на декан на Факултетот за 
туризам и угостителство во Охрид — — 387 
Одлука за разрешување и именување 
претставник на општествената заедница во 
Советот на Филолошкиот факултет во 
Скопје — — — — — — — — — 387 
Одлука за разрешување и именување 
претставници на општествената заедница 
во Советот на Институтот за економика и 
организација на (земјоделството — — — 387 
Одлука за давање согласност за именува-
ње директор на Заводот за рехабилитација 
на деца и младинци — Ciconje — — — 388 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр. 246/84 од 6 февруари 1985 година 388 
Одлука на Уставниот суд на Македонија, 
У. бр 83/84 од 6 февруари 1985 година 388 
Исправка на Законот за изменување на 
Законот за републичките даноци на гра-
ѓаните — — — — — — — — — 388 
Исправка на Законот за данокот на про-
мет на недвижности и права — — — 388 

Општи акти на самоЈ^правните интересни 
заедници 

ДЕБАР 
Одлука за утврдување на основачите за 
пресметување и плаќање на придонесите 
за здравствена заштита на осигуреници и 
лица вработени Kaj приватните работодав-
ци и за работниците вработени кај нив 389 
Одлука за износот на надоместокот на 
трошоците за патување, исхрана и сместу-
вање на осигурените лица за време на па-
тување, и престој во друто место во врска 
со остварување на здравствена заштита од 
работничкото осигурување — — — — 390 


