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785. 
Врз основа на член 64 точка 5 од Законот за вршење 

на внатрешни работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 7/85), сојузниот 
секретар за внатрешни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА НА ОГНЕ-
НО ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ 

СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој правилник се пропишуваат начинот и судови-

те на употреба на огнено оружје, на гумена палка и на дру-
ги средства на присилба од страна на овластените службе-
ни лица во Сојзниот секретаријат за внатрешни работи 
(во натамошниот текст: овластените службени лица). 

Како други средства на присилба, во смисла на овој 
правилник, се подразбираат: физичка сила, хемиски и гас-
ни средства (солзавец), средства за врзување, шмркови со 
вода, специјални моторни возила, коњи, посебно дресира-
ни кучиња, средства за присилно запирање на моторни 
возила и средства за запречување на поминување на лица. 

Член 2 
Огнено оружје, гумена палка или друго средство на 

присилба овластеното службено лице може да употреби 
само во случаи, на начин и под услови определени со зако-
нот и со овој правилник, така што службената задача да се 
изврши со најмалку штетни последици по лицето против 
кого ќе се употребат тие средства. 

Член 3 
При употребата на огнено оружје, на гумена палка 

или на друго средство на присилба, овластеното службено 
лице е должно да гб чува животот на други лица. 

, Член 4 
Овластеното службено лице е должно да престане со 

употребата на огнено оружје, на гумена палка или на дру-
го средство на присилба штом ќе престанат причините по-
ради кои се употребени тие средства. 

Овластеното службено лице е должно при употребата 
на огнено оружје, на гумена палка или на друго средство 
на присилба да го почитува човечкото достоинство. 

Член 5 
Пукање во воздух заради сигнализација, барање по-

мош или застрашување, како и пукање во животни кога го 
загрозуваат животот на луѓето, не се смета како употреба 
на огнено оружје во смисла на овој правилник. 

II. УПОТРЕБА НА ОГНЕНО ОРУЖЈЕ 

I Член 6 
Овластеното службено лице смее да употреби огнено 

оружје само ако на друг начин не може: 

1) да го заштити животот на луѓето. 
Огнено оружје може да се употреби ако животот на 

едно или повеќе лица се наоѓа во непосредна опасност, а 
со цел да се одбие или да се спречи започнатиот напад. 

Животот на луѓето се, наоѓа во непосредна опасност 
ако се тие нападнати на таков начин или со такви средства 
кои претставуваат непосредна опасност по нивниот живот 
(со оружје, орудие и ел.), или ако физичката сила на напаѓ-
ачот е таква или бројот на напаѓачите е толкав што живо-
тот на нападнатиот не може да се одбрани без употреба на 
огнено оружје. 

Ако животот на луѓето се наоѓа во непосрдна опас-
ност предизвикана со грабнување на воздухоплов, огнено 
оружје можат да употребат само посебно обучени овласте-
ни службени лица и тоа по одобрение на сојузниот секре-
тар за внатрешни работи или по наредба на одговорниот 
работник под чие раководство вршат службени задачи и 
работи. При употребата на огнено оружје мора да се води 
сметка да не се загрозат животите на патниците и еки-
пажот на воздухопловот и, по можност, воздухопловот и 
виталните објекти и инсталации на аеродромот што по-
малку да се оштетат; 

2) да спречи бекство на лице затечено во вршење на 
кривично дело против основите на социјалистичкото са-
моуправно општествено уредување и безбедноста на 
СФРЈ, убиство, грабнување или загрозување безбедноста 
на летот на воздухопловот, тешка кражба, разбојничка 
кражба, разбојништво и силување, како и други кривични 
дела кои се гонат по службена должност ако постојат ос-
нови за сомневање дека ќе употребат огнено оружје и да 
спречи бекство на лице лишено од слобода поради из-
вршување на тие кривични дела и на лице за кое е издаден 
налог за лишување од слобода поради извршување на тие 
кривични дела. 

Како сторител, затечен во вршење на кривично дело 
во смисла на овој правилник, се смета лицето кое тукушто 
е затечено да врши дејствие на кривично дело или на мес-
то каде тукушто делот е извршено, лице кое непосредно 
по извршеното кривично дело го прогонуваат со јавни по-
викувања, лице кај кое тукушто се наоѓаат предмети што 
се користени за извршување на тоа кривично дело или се 
прибавени со тоа кривично дело, како и лице на кое се ви-
дливи траги настанати во вршењето на тоа кривично де-
ло. 

Огнено оружје може да се употреби заради спречува-
ње на бекство на лице лишено од слобода ако во налогот 
за лишување од слобода односно во налогот за спроведу-
вање и лишување на тоа лице изречно е наведено дека ов-
ластеното службено лице ќе употреби огнено оружје во 
случај на обид на бекство. 

Ако спроведува лице спрема кое, во случај на обид на 
бекство, е дозволена употреба на огнено оружје, овласте-
ното службено ли^е е должно пред спроведувањето да го 
предупреди дека во случај на обид на бекство ќе употреби 
огнено оружје; 

3) да го одбие од себе непосредниот напад со кој се за-
грозува неговиот живот. 

Како непосреден напад со кој се загрозува животот 
на овластеното службено лице, во смисла на овој правил-
ник, се смета нападот со огнено оружје, со опасно орудие 
или со друг предмет со кој може да се загрози животот, на-
падот од страна на две или повеќе лица, нападот на место 
и во времето кога не може да се очекува помош, како и на-
падот од страна на физички посилно лице или од лице 
што се служи со посебни вештини на напаѓање. 
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Како непосреден напад со кој е загрозен животот на 
овластеното службено лице се смета и самото потегнува-
ње на огнено оружје или обид тоа да се потегне; 

4) да одбие напад врз објект или личност^ што ја обез-
бедува. 

Огнено оружје може да се употреби заради одбивале 
напад врз објект или личност што се обезбедуваат ако на-
падот е непосреден или за време на неговото траење. 

Како напад врз објектот што се обезбедува се смета 
секое дејствие насочено на оштетување или уништување 
на тој објект или на одделни негови делови или на оште-
тување или уништување на уредите на објектот. 

Како напад врз личност што се обезбедува се смета 
секој непосреден напад со огнено оружје, со опасно орудие 
или со друго средство со кое се загрозува животот на таа 
личност или напад од страна на две или повеќе лица. 

Член 7 
Овластеното службено лице е должно да го предупре-

ди лицето против кого има намера да употреби огнено 
оружје и да го застраши со пукање во воздух, ако е во да-
дената ситуација тоа можно. 

По исклуок од одредбата на став 1 од овој член, ов-
ластеното службено лице може да употреби огнено оружје 
и без претходно предупредување, ако без "ѓоа не е можно 
да го одбие нападот на личноста што ја обезбедува, однос-
но ако не е можно на друг начин да го спречи загрозување-
то на животот на луѓето ц*то се наоѓаат во непосредна 
опасност предизвикана со кривично дело насилство од не-
пријателски побуди спрема СФРЈ, вооружена побуна, упа-
тување и префрлање на територијата на СФРЈ вооружени 
групи, оружје и муниција, здружување заради непријател-
ска дејност, тероризам, уништување на важни објекти на 
стопанството, саботажа или грабнување на воздухоплови, 
како и заради спречување на бекство на лице затечено во 
вршење на такво кривично дело, или спречување на бек-
ство на лице што се одметнало заради извршување на кри-
вични дела што предизвикуваат опасност за животот на 
луѓето или се следени со тешки насилства или со големи 
разорувања, или довеле до загрозување на безбедноста на 
економската или воената сила на земјата, или во други 
особено тешки случаи. 

Член 8 
Ако лицето од член 6 точка 2 на овој правилник по-1 

чие да бега, овластеното службено лице ќе се обиде да го 
фати со истовремено повикување: „Стој, ќе пукам!". Ако 
тоа лице ниту на повторениот повик не застане, а не по-
стои друга можност да се спречи неговото бекство, овлас-
теното службеното лице ќе го употреби огненото оружје, 
пред сб, со пукање во нозе. 

Ноќе или во густа магла, или на непрегледен Јерен, 
или во шума, како и кога лицето бега кон шума или во 
правец на објект каде што може да се сокрие, овластеното 
службено лице може да го употреби огненото оружје и по 
првиот повик да застане. 

Ако лицето бега кон собрани граѓани и постои опас-
ност некој од граѓаните да биде повреден, овластеното 
службено лице не смее да го употреби огненото оружје. 

III. УПОТРЕБА НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ФИЗИЧКА 
СИЛА 

Член 9 
Овластеното службено лице има право да употреби 

гумена палка или физичка сила заради совладување на от-
порот на лице што го нарушува јавниот ред и мир, или 
кое треба да се приведе, задржи или лиши од слобода, ка-
ко и заради одбивање напад од себе или од друго лице или 
од личност, односно објект што го обезбедува. 

Член 10 
Како напад се смета секој непосреден напад со кој на-

паѓачот покажува намера овластеното службено лице, 
друго лице или личност што ја обезбедува да го повреди 
или да му*го одземе животот, како и непосреден напад на 
објект што се обезбедува, насочен на оштетување или 
уништување на објектот или одделни негови делови. 

Член 11 
Како употреба на гумена палка се сметаат удири со 

палка, а како употреба на физичка сила - зафаќање, удири, 
фрлање и други вештини за одбрана или за напад. 

Овластеното службено лице ќе употреби зафаќање ко-
га со помошта на него може да го совлада отпорот на ли-
цето или да го одбие нападот, а удир, фрлања или друга 
вештина на одбрана или напад или гумена палка - кога ќе 
оцени дека на друг начин не може да го совлада отпорот 
на лицето или да го одбие нападот. 

Гумена палка или физичка сила овластеното службе-
но лице смее да употреби само во онаа мера во која е тоа 
неопходно да се совлада отпорот на лицето или да се од-
бие нападот, при што не смее да се постапува непотребно 
Грубо. 

/ 
Член 12 

Како отпор на лицето што го нарушува јавниот ред и 
мир или што треба да се приведела се задржи или да се 
лиши од слобода, се смета секое спротивставување на на-
редбите на овластенрто службено лице издадени заради 
воспоставување на нарушениот јавен ред и мир, оддалечу-
вање од местото на настанот, како и отпор при приведува-
њето, задржувањето или лишувањето од слобода. 

Отпорот на лицето од став 1 на овој член може да би-
де активен и пасивен. 

Член 13 
Се смета дека лицето дава активен отпор кога со 

употреба на оружје, орудие или друг опасен предмет или 
физичка сила (се отима, се бори, се турка, се засолнува со 
разни предмети и др.) го оневозможува овластеното 
службено лице да ја изврши службената работа. Како ак-
тивен отпор се смета и поттикнувањето на отпор. 

Се смета дека лицето дава пасивен отпрр кога ќе се 
оглуши на повикот или наредбата на овластеното службе-
но лице, или ќе се стави во таква положба (легне на почва-
та, клекне, се фати за некој предмет и ел.), со која го оне-
возможува извршувањето на службената работа. 

Член 14 
Гумена палка, по правило, не се употребува заради 

совладување на пасивен отпор, освен ако нема други 
можности таквиот отпор да се совлада или ако употреба-
та на други средства на присилба била без успех. 

Член 15 
Гумена палка не смее да се употреби кон лицата по-

млади од 14 години, очигледно болни, стари и изнемоште-
ни лица, тешки инвалиди и жени чија гравидност е видли-
ва, освен ако некое од тие лица со огнено оружје, орудие 
или друг опасен предмет непосредно го загрозува животот 
на овластеното службено лице, другото лице или личнос-
та што се обезбедува. 

Овластеното службено лице не смее да употреби гу-
мена палка за удир во глава или во пределот на генитали-
ите, освен за спречување напад со кој е загрозен неговиот 
живот или животот на друго нападнато лице. 

IV. УПОТРЕБА НА ХЕМИСКИ И ГАСНИ СРЕДСТВА 

Член 16 
Хемиски и гасни средства за привремено онеспособу-

вање можат да се употребат за воспоставување на јавниот 
ред и мир нарушен во поголем обем, во случај на терорис-
тички акти или грабеж, заради одбивање напад на лица 
или личности и објекти што се обезбедуваат, како и заради 
совладување на отпорот на лицето што треба да се лиши 
од слобода. 

Член 17 
Како хемиски и гасни средства во смисла на овој пра-

вилник, се сметаат средствата за распрскување на хемиски 
полнења, и тоа: пушка и пиштол за истрелување на хемис-
ки и други куршуми, хемиска рачна бомба, хемиски спреј, 
хемиска тромблонска мина и хемиски распрскувачи. 
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Член 18 
Овластеното службено лицр може да употреби хемис-

ки и гасни средства само по одобрение на сојузниот секре-
тар за внатрешни работи или на лицето што тој ќе го ов-
ласти. 

По исклучок од одредбата од став 1 на овој член, од-
говорниот работник под чие раководство овластеното 
службено лице ги извршува службените задачи и работи 
може и без одобрение на сојузниот секретар за ватрешни 
работи или на лицето што тој ќе го овласти да нареди и 
употреба на хемиски или гасни средства против лица или 
група на лица што се опираат, напаѓаат, забарикадираат 
или на друг нчаин го оневозможуваат извршувањето на 
службената задача од член 16 на овој правилник. 

Член 19 
Ако хемиското или гасното средство се употребува 

заради совладување на отпорот на лицето што се скрило 
или забарикадирало и се заканува ј1ли дава отпор со огне-
но оружје, со опасно орудие или со друг опасен предмет, 
овластеното службено лице или одговорниот работник ќе 
го предупреди тоа лице дека против него ќе употреби хе-
миско или гасно средство или ќе го повика веднаш да из-
лезе и да се предаде. Ако тоа не го стори и по повтореното 
предупредување и повик, ќе се употреби тоа средство на 
присилба. 

Ако во објектот во кој се забарикадирало лицето од 
став 1 на овој член се наоѓаат како заложници и други ли-
ца, овластеното службено лице, односно одговорниот ра-
ботник ќе го повика забарикадираното лице веднаш да ги 
пушти од објектот. Ако забарикадираното лице тоа не го 
стори, одговорниот работник под чие раководство се из-
вршуваат службените задачи и работи ќе одлучи, ценејќи 
ги сите околност^ на случајот, за тоа кои хемиски или гас-
ни средства ќе ги употреби и на кој начин. 

V. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ВРЗУВАЊЕ 

Член 20 
Како средство за врзување, во смисла на овој правил-

ник се сметаат лисици, пластични затеги и ленти. 

Член 21 
Средства за врзување овластеното службено лице 

може да употреби при фаќање, приведување или спроведу-
вање, ако постои сомневање дека фатеното лице или лице-
то што го приведува или спроведува ќе даде отпор, ќе се 
обиде да побегне, дека ќе го нападне овластеното службе-
но лице или дека ќе се самоповреди. 

Ако овластеното службено лице при себе нема некое 
од средствата наведени во член 20 на овој правилник, 
може за врзување да употреби и погодно прирачно сред-
ство. 

Член 22 
Средства за врзување не смеат да се употребат кон 

лица помади од 14 години, очигледно болни, стари и изне-
моштени лица, тешки инвалиди и жени чија гравидност е 
видлива, освен ако некое од овие лица со огнено оружје, со 
орудие или со друг опасен предмет, непосредно го загро-
зува животот на овластеното службено лице или некое 
друго лице. 

VI. УПОТРЕБА НА ШМРКОВИ СО ВОДА, НА СПЕЦИ-
ЈАЛНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА И НА КОЊИ 

Член 23 
.Шмркови со вода, специјални моторни возила и коњи 

Мбжат да се употребат заради воспоставување на јавниот 
ред и мир нарушен во поголем обем. 

Средствата на присилба од став 1 на овој член можат 
да се употребат само по одобрение на сојузниот секретар 
за внатрешни работи или на лицата што тој ќе ги овласти. 

VII. УПОТРЕБА НА ПОСЕБНО ДРЕСИРАНИ КУЧИЊА 

Член 24 
Посебно дресирани кучиња можат да се употребат за-

ради спречување бекство на извршител на кривично дело 
што се гони по службена должност, затечено на местото 
на извршувањето на делото или на сторител на прекршок 
против јавниот ред и мир за кој може да се изрече казна 
затвор, како и заради одбивање напад врз овластеното 
службено лице, врз друго лице, врз личност или врз објект 
што се обезбедуваат. 

Кога овластените службени лица вршат службени за-
дачи и работи под раководство на одговорен работник, 
смеат да употребат посебно дресирано куче само по на-
редба на тој работник. 

Член 25 
Посебно дресирани кучиња се употребуваат со коша-

ра или без неа. Со кошара се користат во случаите кога е 
во согласност со овој правилник дозволена употреба на 
гумена палка или физиичка сила, а без кошара во случај 
кога е дозволена употреба на огнено оружје. 

При употреба на посебно дресирани кучиња* овласте-
ното службено лице е должно да внимава кучето непотреб-
но да не го повреди лицето против кого се употребува. 

Член 26 
Овластеното службено лице не може да користи по-

себно дресирани кучиња на начин кој предизвикува возне-
миреност на граѓаните. 

VIII. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА ПРИСИЛНО ЗА-
ПИРАЊЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА И СРЕДСТВА ЗА ЗА-

ЛЕЧУВАЊЕ НА ПОМИНУВАЊЕ НА ЛИЦА 

Член 27 
Средства за присилно запирање на моторни возила 

се бодливи ленти (еж) што се поставуваат напречно на ко-
ловозот, така што при преминувањето преку нив ќе се из-
дупчат- гумите на возилото и возилото присилно ќе се за-
пре. 

Член 28 
Средства за запречување на поминување на лица се: 

заштитна ограда, крстило, посебно возило со заштитна 
ограда и други прирачни средства. 

Заштитна ограда, крстило, посебно возило со за-
штитна ограда и други прирачни средства се употребува-
ат за залечување на навлегување поголема група на лица 
на определено место или простор, за затворење на улици, 
плоштади и други простори, за пресечување на просторот 
на кој се одржува јавен собир, како и за одржување на ја-
вен ред и мир на јавни собири. 

Член 29 
Средства за присилно запирање на моторни возила 

можат да се употребат заради спречување на бекство со 
моторно возило на лицето за кое постојат основи за сом-
невање дека е извршител на кривично дело за кое може да 
се изрече казна затвор од пет години или построга казна 
или на лицето што е лишено од слобода или за кое е изда-
ден налог за лишување од слобода поради извршување на 
такво кривично дело. 

Член 30 
Кога овластените службени лица вршат службени за-

дачи и работи под раководство на одговорен работник, 
смеат да употребат средство за присилно запирање на мо-
торни возила и средства за запречување на поминување на 
лица само по наредба на тој работник. 

Член 31 
Пред местото на кое е поставено средство за присил-

но запирање на моторни возила, на соодветна оддалече-
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ност покраЈ патот, мораат да се постават соодветни сооб-
раќајни знаци или сообраќајни конуси, а по потреби и со-
одветно светло во согласност со прописите за безбедност 
на сообраќајот на патишта. 

IX. УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА НА ПРИСИЛБА СПРЕ-
МА ВОЕНИ ЛИЦА 

Член 32 
Огнено оружје, гумена палка и други средства на при-

силба кон војни лица во униформа овластеното службено 
лице може да употреби само ако не постои можност да 
обезбеди навремена интервенција од воените органи, на 
начинот и под условите пропишани со овој правилник. 

Средствата на присилба кон воени лица во граѓанска 
облека можат да се употребат на ист начин и под исти ус-
лови како и кон другите лица. 

X. ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПОТРЕБАТА НА ОГНЕНО 
ОРУЖЈЕ, НА ГУМЕНА ПАЛКА И НА ДРУГИ СРЕД-

СТВА НА ПРИСИЛБА 

Член 33 
За секоја употреба на огнено оружје, на гумена палка 

или на друго средство на присилба овластеното службено 
лице е должно во рок од 24 часа од употребата на сред-
ството за присилба да поднесе писмено известување на ра-
ководителот на организационата единица во која ги врши 
службените задачи и работи. 

Во извештајот од став 1 на овој член, овластеното 
службено лице е должно да наведе кое средство на присил-
ба употребило, против кого и од кои причини, како и сите 
околности од значење за оценката на оправданост на 
употребата на тие средства. 

Кога со употребата на огнено оружје, на гумена пал-
ка или на друго средство на присилба е предизвикана те-
лесна повреда или смрт на некое лице или кога средството 
на присилба е употребено кон повеќе лица, воено лице или 
странец, раководителот од Став 1 на овој член е должен 
веднаш по примениот извештај за тоа да го извести сојуз-
ниот секретар за внатрешни работи. 

Член 34 
Кога со употреба на огнено оружје, на гумена палка 

или на друго средство на присилба е предизвикана тешка 
телесна повреда или смрт на некое лице, посебна комисија 
што ја формира сојузниот секретар за внатрешни работи 
ги утврдува сите околности од значење за употребата на 
средствата на присилба и дава мислење до сојузниот сек-
ретар за оправданоста на употребата на средствата на 
присилба во тој случај. 

XI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Со денот на влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Упатството за употреба на огнено 
оружје, на гумена палка и на други средства на присилба 
за овластените службени лица на Сојузниот секретаријат 
за внатрешни работи („Службен лист на СФРЈ", бр. 
41/72). 

Член 36 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

П. бр. 220-14 
8 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен секретар за 
внатрешни работи, 

Доброслав Ќудафиќ, е. р. 

786. 
Врз основа на член 3 став 2 од Самоуправната спо-

годба за регулирање на лекувањето на осигуреници на 
СФРЈ во странство („Службен лист на СФРЈ", бр. 15/85 и 
33/85), Советот на Сојузот на заедниците на здравствено-
то осигурување и здравството на Југославија на седницата 
одржана на 8. јули 1986 година, донесе 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА УПАТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕ-
НИЦИ НА СФРЈ НА КАДАВЕРИЧНА ТРАНСПЛАНТА-

ЦИЈА НА БУБРЕЗИ ВО СТРАНСТВО 

Член 1 
Со овој правилник се утврдуваат критериумите за ди-

јагностичка обработка на осигурениците во здравствените 
центри пред упатување на кадаверична трансплантација 
на бубрези во странство, медицинската индикација за ка-
даверична трансплантација во странство, медицинската 
документација на осигуреникот во врска со заболувањето 
поради кое се упатува на лекување во странство, здрав-
ствените институции во странство во кои првенствено тре-
ба да се упатуваат осигурениците на кадаверична тран-
сплантација и основните елементи на договорот што се 
склучува со здравствената институција во странство во ко-
ја се упатува заболениот осигуреник. 

Член 2 
Под лекување во странство во смисла на овој правил-

ник се подразбира стационарно лекување (кадаверична 
трансплантација) и упатување на контролен преглед. 

Член 3 
Осигуреникот кај кого е индицирана кадаверична 

трансплантација на бубрезите може да се упати на тран-
сплантација во странска здравствена институција само 
ако е претходно извршена комплетна дијагностика во на-
шата земја. 

Член 4 
Дијагностичката обработка (пред упатување на заве-

дениот осигуреник во странство) ја вршат кадровски и 
технички опремените центри за трансплантација на бубре-
зи. 

Член 5 
Предлогот за упатување на осигуреник на кадаверич-

на трансплантација на бубрези во странство кој се доста-
вува до надлежниот орган односно комисија на републич-
ката односно покраинската заедница, односно комисијата 
на сојузот на заедниците на здравственото осигурување и 
здравството (во натамошниот текст: надлежната заедни-
ца), покрај општите податоци за болниот мора да ја 
содржи следната медицинска документација: 

1) податоци за поранешното амбулантно и болничко 
лекување; 

2) најнови лабораториски и други наоди, и тоа: 
- број на еритроцити, концентрација на хемоглоби-

нот, хематокрит, диференцијална крвна слика, број на леу-
коцита, број на тромбоцити, шеќер во крвта со ООТТ, 
протеини, трансаминази (ЅСРТ, ЅСОТ), алкална фосфато-
за, ацидум урикум, креатинин уреа, ацидобазен статус, 
електролити (К, Иа, Са, С1, Р), вкупни протеини во серу-
мот, електрофореза, алдостерон, катехоламини (во случа-
ите на инкурабилна артериска хипертензија), урин-општ 
преглед, хемиски и уринокултура и клиренс на уреата и 
креатинкнот, доколку постои диуреза; 

- антигени на крвно-групни системи АВО, КН-фено-
тип, Р-антиген; 

- антигени на НЕА системи: А, В, С и ОК локус; 
- податоци за сензибилизација и за постоењето на ан-

титела на антигени на НЕА систем, како и број и датум на 
изврешните трансфузии на крвта; 

- определување на постоењето и на титар НВѕАВ и 
на антитела, како и антитела на цитомегаловирус, 

- специјалистички прегледи и анализи: 



Петок, 26 септември 1986 - СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ Број 53 - Страна 1613 

- електрокардиограм со мислење од кардиолог; 
- електромиограм со мислење од нефролог; 
- ИТО наод: бели дробови, срце, снимки на коските 

(шепата, карлицата, клавикулата) со мислење од ренгено-
лог; 

- осцилометрија (кај дијабетичари) со мислење од 
кардиолог; 

- гастроскопија со мислење од гастроентеролог; 
- миксиона цистографија и ехоренографија, како и 

динамика сцинтиграфија со мислење од соодветен специја-

Пред заминувања во странство на кадаверична 
трансплантација на бубрези, кај заболениот осигуреник 
мораат да се извршат следните прегледи и интервенции: 

1) стоматолошки преглед со ерадикација на сите 
можни фокуси во усната празнина; 

2) оториноларинголошки преглед со ерадикација на 
постојните фокуси во тонзилите и во параназалните сину-
си; 

3)»бинефректомија кај следните случаи: 
а) инкурабилна артериска хипертензија; 
б) калкулозен пиелонефритис; 
в) цистоуретерален рефлукс; 
г) полицисти^ам во случајот на големи полицистички 

бубрези; 
4) ресекција на желудникот со ваготомија во случај 

на хроничен улкус на дуоденумот или желудникот; 
5) спленектомија кај хиперспленизмот со леукопени-

ја; 
6) офталмолошки преглед со преглед на очното дно и 

мерење на очниот притисок; 
7) кај пациентите од женски пол - и гинеколошки пре-

глед со соодветни интервенции по потреба. 

Член 7 
На кадаверична трансплантација на бубрези во 

странство се упатуваат осигуреници кај кои поради ком-
пликации настанати во текот на лекувањето со дијализа е 
потребно во што пократок рок да се изврши транспланта-
ција на бубрезите како единствен преостанат тераписки 
акт. 

На кадаверична трансплантација на бубрезите во 
странство може да се упати осигуреник со тешко репара-
билни, временски детерминирани компликации како што 
се: 

1) состојба кога кај болниот настапила потполна ис-
користеност на васкуларните приоди, а друћ начин на ди-
јализа не ги дава потребните ефекти на лекувањето; 

2) полиневропатии кои прогредиентно се влошуваат 
и по интензивни дијализи; 

3) дијабетични нефропатии; 
4) по исклучок други компликации (рекурентни поли-

сероси, тешко поднесување на дијализа и други комплика-
ции, со детално медицинско образложение). 

На заболениот осигуреник во посттрансплантацио-
ниот период треба да му се одобри престојување и трет-
ман во странска здравствена институција во времето од 
шест недели. 

По исклучок, ако според мислењето на стручњаци на 
странската здравствена организација медицински е инди-
цирано подолго задржување на болниот (посттрансплан-
тациони компликации), може да се одобри и подолг пре-
стој од шест недели на начинот и по постапката утврдени 
со самоуправните општи акти на надлежната заедница за 
упатување на осигуреници на лекување во странство. 

Член 8 
Осигурените лица од член 7 на овој правилник ќе би-

дат на листата на чекање за кадаверична трансплантација 
на бубрези во нашата земја, како и на листата на чекање 
на соодветната здравствена институција во странство. 

На кадаверична трансплантација на бубрези осигуре-
ните лица се упатуваат на првата соодветна покана од 
земјата или од странство. 

Член 9 
Контролните прегледи на осигурениците на кои им е 

извршена кадаверична трансплантација на бубрези во 

странство се вршат во центрите за трансплантација на 
бубрези во нашата земја. 

По потреба, заболениот осигуреник може да се упати 
на контролен преглед во здравствена институција во 
Странство во која е извршена трансплантација, на начинот 
и по постапката утврдени со самоуправните општи акти 
на надлежната заедница за упатување на осигуреници на 
лекување во странство. 

Член 10 
На кадаверична трансплантација на бубрези заболе-

ните осигуреници се упатуваат првенствено во следните 
здравствени институции во странство: 

1) болница Питије - Париз, Франција; 
2) болница Тенон - Париз, Франција; 
3) болница Сгаѕѕкадегп - Мипсћеп, Сојузна Републи-

ка Германија; 
4) Мед. вис. школа - Хановер, Сојузна Република Гер-

манија; 
5) Центар за васкуларна хирургија - Прага, Чехосло-

вачка; 

Член 11 
Со здравствените институции во странство во кои се 

упатуваат претежен број осигуреници на кадаверична 
трансплантација на бубрези Сојузот на заедниците на 
здравственото осигурување и здравството на Југославија, 
ако е тоа можно, ќе склучи договори со кои би се регули-
рал начинот на приемот, третманот на заболените осигу-
реници и формите на соработка со нашите специјализира-
ни институции во кои се врши трансплантација на бубре-
зи. 

Со договорите од став 1 на овој член би требало, по-
крај другото, да се прецизира заболениот осигуреник кого 
здравствената институција во странство го прифатила на 
лекување (кадаверична трансплантација) да се стави на 
листа на чекање, времето на чекање да го поминува во на-
шата земја, и по приемот на известувањето дека му е обез-
беден соодветен бубрег, во договорениот рок, да се упати 
во странска здравствена институција. 

Член 12 
Ако во времето на влегувањето во сила на овој пра-

вилник осигуреникот има покана за трансплантација од 
здравствена институција во странство каде што се наоѓа 
на листата на чекање, може да се упати на лекување (када-
веркчна трансплантација) во странство со одобрение од 
надлежните органи односно комисија на надлежната заед-
ница. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот 

на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1589/1 
8 Јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Советот на Сојузот на 

заедниците на здравственото 
осигурување и здравството на 

Југославија, 
прим. д-р Зорица Вуисиќ, е. р. 

787. 
Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за составот 

на сојузните комитети („Службен лист на СФРЈ", бр. 
26/78, 1/80, 41/80 и 24/86), претседателот на Сојузниот 
комитет за сообраќај и врски донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОЈУЗНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ 
1. Се утврдува дека во Сојузниот комитет за сообра-

ќај и врски се делегирани: 
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а) од страна на определени сојузни органи на управа-
та и сојузни организации, самоуправни организации и за-
едници и општествени организации во 'федерацијата, како 
нивни претставници, и тоа: 

1) од Сојузниот секретаријат за народна одбрана: 
Фикрет Јахиќ, на должност во Сообраќајната управа 

на Сојузниот секретаријат за народна одбрана; 
2) од Сојузниот секретаријат за внатрешни работи: 
д-р Драган Милосавлевиќ, помошник на сојузниот 

секретар за внатрешни работи; 
3) Од Сојузниот секретаријат з^ информации: 
Васил Магдески, помошник на сојузниот секретар за 

информации; 
4) од Сојузниот завод за општествено планирање: 
Божо Боиќ, директор во Сојузниот завод за општес-

твено планирање; 
5) од Стопанската комора на Југославија - Општото 

здружение за сообраќај на Југославија: 
Светозар Гавриловић секретар на Општото 

здружение за сообраќај на Југославија; 
б) од Југословенскиот совет за безбедност на сообра-

ќајот: 
Мирко Бојовиќ, секретар на Југословенскиот совет за 

безбедност на сообраќајот; 
7) од Заедницата на југословенските железници: 
Зоран Настиќ, претседател на Работоводниот одбор 

на Заедницата на југословенските железници; 
8) од Заедницата на југословенските пошти, телегра-

фи и телефони: 
Вучиќ Чагоровиќ, претседател на Работоводниот од-

бор на Заедницата на југословенските пошти, телеграфи и 
телефони; 

6) од страна на извршните совети на собранијата на 
републиките и извршните совети на собранијата на авто-
номните покраини, како нивни претставници, и тоа: 

1) од-Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Босна и Херцеговина: 

Стјепан Домаќиновиќ, член на Извршниот совет и 
претседател на Републичкиот комитет за сообраќај; 

2) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Македонија: 

Томе Малески, член на Извршниот совет и претседа-
тел на Републичкиот комитет за сообраќај и врски; 

3) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Словенија: 

Милан Јелени, член на Извршниот совет и претседа-
тел на Републичкиот комитет за сообраќај и врски; 

4) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка^ Република Србија: 

Ѓорѓе Митиќ, член на Извршниот совет и претседа-
тел на Републичкиот комитет за сообраќај и врски; 

5) од Извршниот совет на Саборот на Социјалистич-
ка Република Хрватска: 

Иван Брнелиќ, претседател на Републичкиот комитет 
за поморство, сообраќај и врски; 

6) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-
тичка Република Црна Гора: 

Момчило Мартиновиќ, член на Извршниот совет; 
7) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Автономна Покраина Војводина: 
Јанош Мајор, член на Извршниот совет и претседа-

тел на Покраинскиот комитет за сообраќај и врски; 
8) од Извршниот совет на Собранието на Социјалис-

тичка Автономна Покраина Косово: 
Хисен Бериша, член на Извршниот совет и претседа-

тел на Покраинскиот комитет за сообраќај и врски. 
2. Со денот на влегувањето на ова решение во сила 

престанува да важи Решението за утврдување на составот 
на Сојузниот комитет за сообраќај и врски („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 35/82). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот 
на објавувањето Во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 3638/1 
6 јуни 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 

сообраќај и врски, 
Мустафа Пљакиќ, е. р. 

788. 
Врз основа на член 124 од Уставот на СФРЈ, Собрна-

ието на Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија, Собранието на Социјалистичка Република Босна и 
Херцеговина, Собранието на Социјалистичка Република 
Македонија, Собранието на Социјалистичка Република 
Словенија, Собранието на Социјалистичка Република Ср-
бија, Собранието на Социјалистичка Автономна Покраи-
на Војводина, Собранието на Социјалистичка Автономна 
Покраина Косово, Саборот на Социјалистичка Република 
Хрватска, Собранието на Социјалистичка Република 
Црна Гора, Сојузната конференција на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија, Централниот ко-
митет на Сојузот на комунистите на Југославија, Советот 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, Стопанската 
комора на Југославија, Советот на академиите на науките 
и уметностите на Југославија, Заедницата на универзите-
тите на Југославија, Постојаната конференција на градо-
вите и општините на Југославија, Сојузот на републички-
те и покраинските самоуправни интересни заедници за на-
учни дејности на СФРЈ и Југословенскиот центар за теори-
ја и практика на самоуправувањето „Едвард Кардељ" (во 
натамошниот текст: потписниците на Општествениот до-
говор) се ^погодија да склучат 

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА ФИ-
НАНСИ?АЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ ЦЕНТАР ЗА ТЕОРИЈА И ПРАКТИ-
КА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО ^ЕДВАРД КАРДЕЉ" 

ВО ЉУБЉАНА, ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 
ГОДИНА 

/ 
Член 1 

Тргнувајќи од Самоуправната спогодба за основите 
на дејствувањето и задачите на Југословенскиот центар за 
теорија и практика на самоуправувањето „Едвард Кар-
дељ" (во натамошниот текст: Југословенскиот центар), 
потписниците на овој општествен договор се согласни да 
учествуваат во финансирањето на програмата за работа 
на Југословенскиот центар во делот што се однесува на 
вршењето на дејностите и работите од заеднички интерес 
за сите или за одделни потписници на Општествениот до-
говор. 

Член 2 
Потписниците на Општествениот договор се обврзу-

ваат дека со здружување на финансиски средства заеднич-
ки ќе ги обезбедуваат неопходните средства за финансира-
ње на програмата за работа на Југословенскиот центар, во 
делот што се однесува на вршењето на дејностите и рабо-
тите утврдени со овој општествен договор. 

Член 3 
Потписниците на Општествениот договор се обврзу-

ваат дека со здружување на средства ќе обезбедуваат и 
средства за финансирање на програмата за работа на Југо-
словенскиот центар во делот што се однесува на вршење-
то на дејностите и работите од заеднички интерес за сите 
или за одделни потпиници на Општествениот договор ут-
врдени со посебна самоуправна спогодба или договор 
склучен помеѓу Југословенскиот центар и потписниците 
на Општествениот договор, во износите и на начинот ут-
врден со таа самоуправна спогодба или со договорот. 

Член 4 
Потписниците на Општествениот договор се соглас-

ни со здружените средства од член 2 на овој општествен 
договор да се финансираат дејностите и работите утврде-
ни со годишната и среднорочната програма за работа на 
Југословенскиот центар, во делот што се однесува на по-
ттикнувањето, организирањето и координирањето на ис-
тражувањата и проучувањата на теоријата и практиката 
на социјалистичкото самоуправување во Југославија и на 
нивното меѓусебно поврзување (научноистражувачка деј-
ност, меѓународна соработка, информативно-документа-
циона, образовно-консултативна и издавачка дејност), за-
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ради побрза самоуправна преобразба на југословенското 
социјалистичко општество и за поголема афирмација на 
социјалистичкото самоуправување во светот. 

Во смисла на став 1 од овој член, со здружените сред-
ства на потписниците на Општествениот договор ќе се фи-
нансираат дејностите и работите, односно научноис-
тражувачките проекти и задачи што се однесуваат, пред 
се, на: 

- Кардељевото творештво, неговата мисла и револу-
ционерно дело во целост (теориските расправи „Мислата 
и револуционерното дело на Едвард Кардељ" --јануарски 
научни собири; пишувањето на биографија на Едвард 
Кардељ и приредувањето и издавањето на библиографија 
на трудовите на Кардељ; библиографијата на домашни и 
странски автори за личноста и делото на Едвард Кардељ; 
приредувањето и подготвувањето за печат на тематски и 
посебни изданија на трудовите на Едвард Кардељ и на со-
браните дела на Едвард Кардељ; документационата обра-
ботка на творештвото на Едвард Кардељ и обезбедување-
то на материјални и технички услови заради трајно чува-
ње и користење на Кардељевото творештво4 во изворна и 
автентична форма; изложбите за делото и личноста на Ед-
вард Кардељ и др.); 

- информационо-документационата .дејност (доку-
ментација) на Југословенскиот центар - тековната работа 
и натамошниот материјален и техничко-технолошки раз-
вој и унапредувањето на единствениот информационен 
систем во Југославија и тоа, пред се, со истражување, со-
бирање и обработка на податоците и на другите релеван-
тни факти од областа на теоријата и практиката на само-
управувањето за потребите на натамошната работа и раз-
војот на општествената наука во земјата и за меѓународ-
ната научна соработка на југословенската општествена 
наука Во оваа област (резултатите од научните истражува-
ња во земјата и странство во областа на самоуправување-
то и учеството на луѓето во управувањето, евиденцијата 
на стручните и научните кадри, на институциите и проек-
тите во областа на самоуправувањето, приредувањето и 
издавањето на тематски библиографии и прегледи на до-
кументациони податоци за потребите на науката и на дру-
гите корисници и др.); 

- координацијата на Меѓурепубличко-покраинскиот 
проект „Претпријатијата во општествена сопственсот во 
земјите во развој"; 

- координацијата и изведувањето на проектот „Сос-
тојбата и резултатите од истражувањата на социјалистич-
кото самоуправување" од 1950 до 1985 година; 

- координацијата на Меѓурепубличко-покраинскиот 
проект „Самоуправувањето", како и на Меѓурепубличко-
-покраинскиот проект „Структурата на југословенското 
општество"; 

- изработката на проектот, организирањето и коор-
динацијата на пишувањето на Историјата на социјалис-
тичкото самоуправување во Југославија (работен наслов); 

- меѓународната научна и стручно-политичка билате-
рална и мултилатерална соработка и, во тие рамки, 
содржините и формите на соработката утврдени со про-
грамата за работа на Југословенскиот центар што се одне-
суваат посебно на меѓународните научни собири и на со-
бирите на експерти во земјата и светот за самоуправува-
њето и другите форми на учество на луѓето во управува-
њето, студиските посети и организацијата и изведувањето 
на програмата за тие посети, организацијата и координа-
цијата на емпириските истражувања на странските ис-
тражувачи на самоуправната практика кај нас, организи-
рањето и одржувањето, еднаш годишно, на посебна по-
стдипломец студија (семинар) за помладите истражувачи 
и другите научни работници од странство, и др.; 

- југословенските научни собири, теориските распра-
ви, тркалезните маси и другите форми на расправи и сред-
би организирани за теоријата и практиката на самоупра-
вувањето за актуелните прашања и теми од областа на 
општествено-економскиот и политичкиот систем, оства-
рувањето на улогата и местото на субјективните сили на 
општеството во натамошната изградба и развојот на со-
цијалистичкото самоуправување, остварувањето на До-
лгорочната програма за економска стабилизација и за 
другите актуелни прашања на развојот на теоријата и 
практиката на самоуправувањето утврдени со програмите 
за работа на Југословенскиот центар; 

- пишувањето на научно-стручни анализи, студии и 
синтези и обработувањето во други форми на резултатите 
од научните истражувања и сознанија добиени врз основа 
на изведувањето на научноистражувачките проекти (емпи-
риски и теориски) од научните собири, актуелните теорис-
ки расправи на трибините и симпозиумите, од објавените 
трудови за самоуправувањето во земјата и светот, како и 
врз основа на други извори; 

- приредувањето и издавањето на зборници на науч-
ни соопштенија, реферати и авторизирани дискусии од ја-
нуарските научни собири; „Свеске" како посебна публика-
ција со соопштенија и научни прилози од теориските рас-
прави што ги организира Југословенскиот центар за акту-
елните прашања на теоријата и практиката на самоупра-
вувањето и од меѓународните научни собири и напишани-
те прилози од оваа област; „Информације" на Југословен-
скиот центар како информативна публикација преку која 
редовно се информираат основачите и членовите на Цен-
тарот, потписници на овој и на другите општествени дого-
вори, и воопшто научната и општествената јавност; по-
себни изданија за странство заради претставување и објас-
нување на нашиот систем во рамките на меѓународната 
соработка и слично. 

Со здружените средства на потписниците ќе се фи-
нансираат и другите програмски задачи на Југословенски-
от центар, изработката на проектите и вршењето на дру-
гите работи утврдени со неговите програми за работа во 
рамките на усвоената Програмска ориентација и во рам-
ките на дејностите и работите од ст. 1 и 2 на овој член. 

Член 5 
Централниот комитет на СКЈ, Советот на Сојузот на 

синдикатите на Југославија, Стопанската комора на Југо-
славија, Сојузната конференција на ССРНЈ и другите ос-
новачи и членови на Центарот - потписници на овој оп-
штествен договор, ќе учествуваат во финансирањето на 
делот од програмата за работа на Југословенскиот центар 
од член 3 на овој општествен дрговор и тоа, пред се, на 
оние проекти, задачи и работи што се од непосреден инте-
рес за нивната активност и во согласност со нивните про-
грами за работа и во тој поглед, заедно со Центарот, ќе ги 
програмираат и остваруваат оние задачи што им одгова-
раат на содржината на работата, улогата, местото и на на-
учните и општествените функции на Центарот, односно за 

• извршување на соодветните проекти, задачи и работи ќе 
го ангажираат, пред се, Југословенскиот центар. 

Член 6 
Југословенскиот центар се обврзува својата работа и 

ктивност а посебно подготовката и донесувањето на про-
г -Јамите за работа и нивното извршување, да ги организи-
ра така што пред се сите потписници на Општествениот 
договор, како и членовите на Центарот и ћошироката на-
учна и општествена јавност во Југославија, што понепос-
редно да учествуваат и остваруваат соодветно влијание во 
програмирањето на работата на Центарот, и да им овоз-
можува на потписниците на Општествениот договор не-
посреден увид во својата работа и активност во целина. 

Потписниците на Општествениот договор имаат нај-
малку еднаш годишно право на увид во резултатите од ра-
ботата на Југословенскирт центар и на оцена на тие резул-
тати. 

Југословенскиот центар се обврзува најмалку ед^аш 
годишно да ги информира потписниците на Општествени-
от договор и да им поднесува извештаи за својата работа 
и да дава соопштенија за научната и општествената јав-
ност, особено за развојот на одделни области од својата 
работа, за предлозите за измени и дополненија на средно-
рочните и долгорочните програми за работа, за извршува-
њето на одделни големи проекти, задачи и други работи 
што ги врши за сите или за одделни потписници на Дого-
ворот и за својата целокупна активност и дејствување. Ју-
гословенскиот центар е должен редовно да следи и анали-
зира во колкава мера резултатите од неговата работа се 
користат во теориската мисла и се применуваат во оп-
штествената практика, односно колку влијаат врз општес-
твената практика и натамошниот развој на самоуправни-
те односи кај нас, и за тоа да ги известува потписниците 
на Општествениот договор. 
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Член 7 
Југословенскиот центар се обврзува на потписниците 

на Договорот да им обезбедува редовно, без надомест, да 
ги добиваат (примаат) сите книги и други публикации што 
ги приредува и издава Центарот, сам или заедно со други 
организации, а во рамките на вршењето на дејностите и 
работите од член 4 на овој општествен договор - тематски 
зборници на трудови и други книги на Кардељевото тво-
рештво; освен собраните дела на Едвард Кардељ; зборни-
ци на научни соопштенија и реферати од Теориските рас-
прави „Мислата и револуционерното дело на Едвард Кар-
дељ"; „Свеске" и други публикации од други научни соби-
ри, тркалезни маси и расправи од трибините на Југосло-
венскиот центар, како и други публикации што Центарот 
редовно ги издава; аналитички и информативни материја-
ли од одделни области на теоријата и практиката на само-
управувањето; прикази, пократки осврти, белешки и ин-
формации за одделни книги и расправи и студии на слу-
чаи практиката на остварувањето на самоуправување-
то кај нас; информативни и други материјали за меѓуна-
родната сорботка, третманот и теориската и идејно-поли-
тичката интерпретација на самоуправувањето во светот; 
информативни материјали и пократки анализи и прикази 
на остварувањето на различни форми на учество на луѓето 
во управувањето во светот; библиографии и други мате-
ријали од документацијата на Југословенскиот центар и 
друго. 

Член 8 
Потписниците на Општествениот договор се соглас-

ни со здружените средства од член 2 н4 овој општествен 
. договор да ги финансираат дејностите и работите утврде-

ни со член 4 на овој општествен договор, почнувајќи од 1 
јануари 1986 година и заклучно со 31 декември 1990 годи-
на. . 

Член 9 
Потписниците на Општествениот договор се соглас-

ни делот од средствата што ги здружуваат социјалистич-
ките републики и социјалистичките автономни покраини, 
како општествено-политички заедници, за финансирање 
на дејностите и работите од член 4 на овој општествен до-
говор, во 1986 година да биде еднаков со износот на сред-
ствата што го презедоа како обврска во финансирањето на 
Програмата за работа на Југословенскиот центар во 1985 
година, и тоа: 

Динари 

- СР Босна и Херцеговина 5.726.000 
-СРЦрна Гора 1.142.000 
- С Р Хрватска 10.100.000 
- СР Македонија 2.720.000 
- С Р Словенија 
- С Р Србија 
- САП Војводина 4.742.000 
-САПКосово 350.000 
Средствата од став 1 на овој член се валоризираат за 

секс?ја година, почнувајќи од 1986 година, според стапката 
на растежот на буџетот на републиката односно покраина-
та. 

Износот од 40.000.000 динари за 1986 година го обез-
бедува Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија во својот буџет. Овие средства се валоризираат за се-
која година, почнувајќи од 1987 година, според планирана-
та стапка на растежот на општата и заедничката потрошу-
вачка на ниво на Југославија. 

; Член 10 
Потписниците на Општествениот договор се соглас-

ни здружените средства за одделна година да ги уплатува-
ат на жиро-сметката на Југословенскиот центар еднаш во 
три месеци, и тоа во првиот месец од тримесечјето, а 
можат да ги уплатуваат и месечно. 

Член И 
Југословенскиот центар се обврзува во периодот од 

1986 до 1990 година да обезбедува дел од средствата за фи-

нансирање на своите програми за работа и по други осно-
ви и од други извори, а пред се со слободна размена на 
трудот, со продажба на своите услуги и производи, со на-
менско здружување на средствата за финансирање на од-
делни проекти и програмски задачи, по основа на конкур-
си кај самоуправните интересни заедници за наука и соод-
ветните фондови за финансирање на научните дејности и 
друго, со цел до крајот на 1990 година да се организира и 
материјално-финансиски стабилизира како научноис-
тражувачка организација во областа на теоријата и прак-
тиката на самоуправувањето. 

Југословенскиот центар се обврзува да ги преземе си-
те мерки рокот од пет години за прераснување на Цента-
рот во научноистражувачка институција да се скрати, од-
носно со растежот на приходите по основа на слободна 
размена на трудот да се намалува обемот на буџетското 
финансирање на програмата за работа на Југословенскиот 
центар. 

Член 12 
Потписниците на Општествениот договор формира-

ат Одбор на потписниците заради спроведување и приме-
на на овој општествен договор. 

Член 13 
Кон овој општествен договор можат дополнително 

да пристапат организации на здружен труд и други само-
управни организации и заедници, општествено-политички 
и други општествени организации, собранија на општини 
и на градски и регионални заедници. 

Дополнителното пристапување кон Општествениот 
договор се врши со посебна писмена изјава што ја потпи-
шува овластеното лице врз основа на одлука на надлежни-
от орган на организацијата, заедницата или на органот на 
општествено-политичката заедница од став 1 на овој член 
за пристапување кон овој општествен договор. 

Писмената изјава и одлуката од став 2 на овој член го 
содржат, покрај другото, износот на средствата што се 
здружува. 

Организацијата, заедницата или органот што допол-
нително пристапиле кон Општествениот договор имаат 
исти права и обврски како и потписниците на Општестве-
ниот договор и тие права и обврски ги остваруваат од де-
нот кога писмената изјава и одлуката на надлежниот ор-
ган за дополнително пристапување кон Општествениот 
договор ќе ги прими Југословенскиот центар. 

Член 14 
\ 

Секој потписник на Општествениот договор може да 
поведе иницијатива за измена и дополнение на овој оп-
штествен договор. 

Оној што ќе поведе иницијатива за измена и дополне-
ние на овој општествен договор е должен за поведувањето 
на таа иницијатива да ги извести сите потписници на Оп-
штествениот договор. 

Член 15 
Овој општествен договор се смета за склучен кога ќе 

го потпишат овластените претставници на потписниците 
на Општествениот договор. 

Овој општествен договор се објавува во „Службен 
лист на СФРЈ". 

Во Белград, 24 април 1986 година 
За Собранието на СФРЈ, 

Методи Антов, е. р. 

За Собранието на СР Босна и 
Херцеговина, 

Туфо Едхем, е. р. 

За Собранието на СР Македонија, 
Александар Андоновски, е. р. 

За Собранието на СР. Словенија, 
Ерик Вренко, е. р. 

За Собранието на СР Србија, 
д-р Жарко Папиќ, е. р. 

\ 
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За Собранието на САП Војводина, 
Милан Видовиќ, е. р. 

За Собранието на САП Косово, 
Решат Руди, е. р. 

За. Саборот на СР Хрватска, 
д-р Јосип Змаиќ, е. р. 

За Собранието на СР Црна Гора, 
Мојсие Васовиќ, е. р. 

За Сојузната конференција на 
Социјалистичкиот сојуз на работниот 

народ на Југославија, 
Ненад Буќин, е. р. 

За Централниот комитет на Сојузот 
на комунистите на Југославија, 

Милан Кучан, е. р. 

За Советот на Сојузот на синдикатите 
на Југославија, 

Здравко Кремна, е. р. 

За Стопанската комора на 
Југославија, 

д-р Антон Крашовец, е. р. 

За Советот на академиите на науките 
и уметностите на Југославија, 

Јанез Милчински, е. р. 

За Заедницата на универзитетите на 
Југославија, 

проф. д-р Драгутин Рилке, е. р. 

За Постојаната конференција на 
градовите и општините на 

Југославија, 
Тарик Каравдиќ, е. р. 

За Сојузот на републичките и 
покраинските самоуправни интересни 
заедници за научни дејности на СФРЈ, 

Слободан Смилјаниќ, е. р. 

За Југословенскиот центар за теорија 
и практика на самоуправувањето 

„Едвард Кардељ", 
Хамдија Поздерац, е. р. 

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА 

О Д Л У К А 
ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЧЛ. 
8 И 32 ОД ЗАКОНОТ ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕ-

НАТА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ 

1. Општото здружение на градежништвото и индус-
тријата на градежен материјал на Југославија поведе по-
стапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на 
уставноста на одредбите од чл. 8 и 32 на Законот за систе-
мот на општествената контрола на цените („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 64/84). 

Во предлогот е наведено дека со оспорените одредби 
од Законот за системот на општествената контрола на це-
ните се овозможува прелевање на доходот во корист на 
инвеститорот во обемот зависен од разликата помеѓу до-
говорената и стварната цена на градењето на објектот, и 
дека тоа е несогласно со оддел III став 5 од Основните на-
чела на Уставот на СФРЈ и со член 12 став 3 и член 15 од 
Уставот на СФРЈ. 

Подносителот на предлогот го изнесе и мислењето 
дека со оспорениот член 8 се негираат основните принци-
пи на облигационото право, затоа што со таа одредба се 

елиминира слободата на волјата на странките при догова-
рањето, бидејќи изведувачот на работите, по договорени-
от рок, не може да ја промени цената, без оглед на тоа 
што, до промена во условите на работењето, што влијаат 
вр;* цената на работите, не дошло по вина на изведувачот 
на работите, ниту до задоцнување дошло по негова вина. 

2. Со оспорениот член 8 од Законот за системот на 
општествената контрола на цените е пропишано дека це-
ните на производите и услугите што се изработуваат од-
носно вршат врз основа на посебни порачки, или по посеб-
ни технички услови и се продаваат непосредно, по пат на 
собирање понуди или по пат на јавни лицитации, се ут-
врдуваат со договор во фиксен износ и дека може да се ме-
нуваат само со промена на договорот во првобитно дого-
ворениот рок. 

Со член 32 од оспорениот закон е пропишано дека це-
ните на производите и услугите што се формирани во сог-
ласност со прописите што беа во сила до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, ќе се применуваат и по тој ден, 
а можат да се менуваат под условите, на начинот и по по-
стапката што е утврдена со одредбите на овој закон и на 
прописите донесени врз основа на него. 

3. Соборот на републиките и покраините на Собрани-
ето на СФРЈ, во одговор на гшедлогот на "овластениот 
предлагач, наведува дека одредбите на чл. 8 и 32 од Зако-
нот за системот на општествената контрола на цените се 
согласни со Уставот на СФРЈ. Во образложението на тој 
став Соборот на републиките и покраините на Собранието 
на СФРЈ истакна дека со оспорените одредби на член 8 се 
овозможува следење на движењето на цените на произво-
дите и услугите за производите и услугите што се израбо-
туваат и се вршат на начинот предвиден со овој член, а де-
ка на инвеститорот врз основа на оспорените одредби не 
му се овозможува да стекнува материјална корист и други 
предимства што не се засновани врз неговиот труд, ниту 
општествените средства да се користат за присвојување на 
вишокот на трудот на изведувачот на работите, како што 
тоа се наведува во предлогот на овластениот предлагач. 

4. Уставниот суд на Југославија, по спроведената по-
стапка и одржаната расправа, оцени дека оспорените од-
редби на Законот за системот на општествената контрола 
на цените се согласни со Уставот на СФРЈ. 

Суштината на член 8 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените е дека промена на цените 
може да се врши само со промена на договор, т.е. дека до-
говорните страни мораат да утврдат дека се измениле 
околностите што влијаат врз цената на работите и дека 
двете страни мораат да се согласат, низ дополнение на до-
говорот, за новата цена на работите што ја утврдуваат во 
дополнителниот договор, а дека цената не може да се зго-
лемува автоматски или со одлука на само едниот догова-
рач. 

Според одредбите на став 2 член 251 од Уставот на 
СФРЈ, на единствениот југословенски пазар работните лу-
ѓе и организациите на здружен труд се рамноправни во 
вршењето на дејностите и во стекнувањето на доходот, 
врз основа на дејствувањето на законитостите на пазарот 
и општественото насочување на стопанскиот и општестве-
ниот развој и усогласувањето на односите на пазарот. 

Со оспорениот член 8 од Законот за системот на оп-
штествената контрола на цените е обезбедена, согласно со 
член 251 став 2 од Уставот на СФРЈ, општествена контро-
ла на цените за производите и услугите што се изработу-
ваат односно вршат врз основа на посебни порачки, или 
по посебни технички услови и кои се продаваат непосред-
но по пат на собирање понуди или по пат на јавни лицита-
ции. 

Врз основа на одредбите од член 32 на оспорениот за-
кон, цените на производите и услугите формирани во сог-
ласност со прописите што беа во сила до денот на влегува-
њето во сила на овој закон, можат да се менуваат под 
условите, на начинот и по постапката утврдена со тој за-
кон. 

Според оцената на Судот оспорените одредби на За-
конот за системот на општествената контрола на цените 
се согласни со Уставот на СФРЈ бидејќи сите работни ор-
ганизации, на кои оспорените одредби од овој закон се од-
несуваат, излегуваат на пазарот под исти услови, па во 
вршењето на својата дејност се рамноправни на единстве-
ниот Југословенски пазар, а работниците во овие органи-
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задин го стекнуваат доходот под исти услови врз основа 
на дејствувањето на законитостите на пазорот и општес-
твеното насочување на стопанскиот и општествениот раз-
вој. 

5. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 
375 став 1 точка 1 од Уставот на СФРЈ и член 36 од Делов-
никот на Уставниот суд на Југославија, по одржаната јав-
на расправа, на седницата за советување и гласање од 8 ју-
ли 1986 година, донесе, едногласно 

О д л у к а 
Се одбива предлогот на Општото здружение на гра-

дежништвото и индустријата на градежен материјал да се 
утврди дека одредбите на чл. 8 и 32 од Законот за систе-
мот на општествената контрола на цените се несогласни 
со Уставот на СФРЈ. 

Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе 
во состав: претседател на Судот Иван Франко и членови 
на Судот: Божидар Булатовиќ, д-р Васил Гривчев, д-р 
Стана Ѓукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, д-р Јосиф Трајко-
вић Јаким Спировски, Рамадан Враниќи, Мирослав Сти-
јовић Радко Мочивник, Душан Штрбац и Милован Буза-
џић 

У - бр. 293/85 
8 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Уставниот суд на 

Југославија, 
Иван Франко, с.р. 

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА 
Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите 

на системот на државната управа и за Сојузниот извршен 
совет и сојузните органи на управата („Службен лист на 
СФРЈ", бр. 23/78,21/82 и 18/85), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ-

ЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА НАУКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

Се назначува за помошник на председателот на Со-
јузниот комитет за наука и технологија д-р Илија Јанко-
вић досегашен советник на член на Сојузниот извршен со-
вет. 

С. п. п. бр. 1246 
7 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Милош Милосавлевиќ, с.р. 

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 
ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната 
управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи 
на управата („Службен лист на СФРЈ", бр. 23/78, 21/82 и 
18/85), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ЧЛЕН НА СОЈУЗ-

НИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

вршен совет м-р Мухамед Садику, советник на Робо го вод-
ниот одбор на РМХК Трепча. 

С. п. п. бр. 1236 
14 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулиќ, с.р. 

Врз основа на член 41 став 2 од Законот за вршење на 
надворешните работи од надлежноста на сојузните органи 
на управата и на сојузните организации („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 56/81), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛ НА СОЦИ-
ЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА ВО ГРАЦ 
Се назначува за генерален конзул на Социјалистичка 

Федеративна Република Југосавија во Грац Владимир 
Рајх, секретар на Покраинскиот комитет за меѓународна 
соработка на САП Војводина. 

С. п. п. бр. 1237 
14 август 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Претседател, 
Бранко Микулић, с.р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

785. Правилник за начинот и условите за употреба 
на огнено оружје, на гумена палка и на други 
средства за присилба 1605 

/ 
786. Правилник за критериумите за упатување на 

осигуреници на СФРЈ на кадаверична тран-
сплантација на бубрези во странство 1608 

787. Решение за утврдување на составот на Сојуз-
ниот комитет за сообраќај и врски 1609 

788. Општествен договор за обезбедување дел од 
средствата за финансирање на програмата за 
работа на Југословенскиот центар за теорија и 
практика на самоуправувањето „Едвард Кар-
дељ" во Љубљана, за периодот од 1986 до 1990 
година 1610 

Одлука за оценување на уставноста на одредбите од 
чл. 8 и 32 од Законот за системот на општестве-
ната контрола на цените 1613 

Се назначува за советник на член на Сојузниот из- Назначувања и разрешувања 1614 
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КОН КРАЈОТ НА ОКТОМВРИ ИЗЛЕГУВА ОД ПЕЧАТ 

ЗБИРКА 
ПРОПИСИ ЗА ОСНОВИТЕ НА СИСТЕМОТ 

НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ 
Автори: Проф. Радослав Р. Никетиќ 

Проф. д-р Бранислав Обренски 

Имајќи го предвид фактот дека наскоро ќе се подготвуваат плановите на организациите 
на здружен труд и на општествено политичките заедници за 1987 година со соодветна корекција 
во согласност со новите прописи на СИС, што ќе влијае врз потребата од евентуален ребаланс на 
среднорочниот план на развојот за периодот од 1986-1990, НИУ Службен лист на СФРЈ реши си-
те интегрални законски прописи за основите на системот на општественото планираше да ги печа-
ти во посебна книга со соодветни обрасци и примери. 

Книгата ќе ги содржи: Законот за основите на системот на општественото планирање и 
за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ" бр. 46/85), придржните прописи 
(„Службен лист на СФРЈ" бр. 58/85, 61/85, 11/86 и др.) и другите законски одредби значајни за 
подготвувањето и донесувањето на планот. На овој начин целокупната законска регулатива во 
врска со подготвувањето, донесувањето и остварувањето на плановите на организациите на 
здружен труд и на општествено-политичките заедници што е регулисана со повеќе законски про-
писи и објавувана во поголеми временски интервали, ќе биде собрана на едно место. Сите овие 
прописи имаат петгодишна важност од 1986-1990. 

Со оглед на тоа дека збирката ќе биде печатена во ограничен број примероци потребно е 
сите заинтересирани организации на здружен труд, општествено - политичките заедници и други-
те органи и организации навремено да ги пријават свите потреби. 
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Поштенски фах 226, телефон 651-840, телекс 11756, жиро сметка 60802-603-21943. 
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