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624. 
Врз основа на член 4 став 1 точка 5 од Законот за мер-

ките за ограничување на пазарот и на слободниот промет 
на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 28/75), врз основа на усогласените ста-
вови со надлежните републички и покраински органи, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ОП-

РЕДЕЛЕНИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕБ ОД БРАШНО ОД 
ТИПОТ „850" 

Член 1 
Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на леб, организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на леб и работните луѓе што 
самостојно вршат дејност со личен труд со средства на 
трудот во сопственост на граѓани кои произведуваат од-
носно продаваат леб, должни се од вкупното свое дневно 
производство односно промет на леб да пуштат во промет 
најмалку 30% од основните видови пченичен леб, произве-
ден од брашно од типот „850" или во прометот да обезбе-
дат најмалку 30% од тие видови леб во републиката однос-
но автономната покраина, така што спогодбено ќе ги 
утвдат одделните обврски за процентот на дневното про-
изводство, односно промет на леб. 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на 

објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 308 
22 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

625. 
Врз основа на член 23 од Законот за системот на оп-

штествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 64/84), во соработка со надлежните републички и по-
краински органи, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА 
ПЧЕНИЧНОТО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" И ЗА НА-
ЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОСНОВ-
НИТЕ ВИДОВИ ПЧЕНИЧЕН ЛЕБ ПРОИЗВЕДЕН ОД 

ПЧЕНИЧНО БРАШНО ОД ТИПОТ „850" 
1. Организациите на здружен труд што се занимаваат 

со производство на пченично брашно можат цените на 
пченичното брашно од типот „850" да ги формираат врз 
основа на 'цтитните цени на пченицата од родот во 1986 
година, земени до 10%. 

2. На цената на пченичното брашно од типот „850" 
од точка 1 на оваа одлука се засметуваат: 

- трошоците за терминска испорака и трошоците за 
откуп и промет на пченицата согласно со прописите; 

- трошоците за преработка (мелење) на пченицата, 
што според прописите постоеле на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука, зголемени до 10%. 

3. Цената на пченичното брашно од типот „850" ут-
врдена според одредбите на точ. 1 и 2 од оваа одлука се 
намалува за вредноста на добиточното брашно, триците и 
главницата, сразмерно со нивното учество во тоа брашно, 
пресметана по цените што постоеле до денот на влегува-
њето во сила на оваа одлука. 

4. Цената на пченичното брашно од типот „850", фор-
мирана во согласност со одредбите на точ. 1, 2 и 3 од оваа 
одлука се подразбира франко натоварено во превозно 
средство паритет Нови Сад. 

5. На цената на пченичното брашно од типот „850", 
формирана по одредбите на точ. 1, 2 и 3 од оваа одлука, 
организациите на здружен труд што се занимаваат со про-
изводство на брашно и организациите на здружен труд 
што се занимаваат со промет на брашно можат да ги за-
сметаат постојните трошоци за ситно меко пакување на 
тоа брашно во хертиени кеси извршено на индустриски 
начин, зголемена до 10%. 

6. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со производство на леб ја формираат цената на основниот 
вид пченичен леб (член 83 став 2 точка 1 од Правилникот 
за квалитетот на житата, мелничките и пекарските произ-
води, на тестенини и брзо смрзнати теста („Службен лист 
на СФРЈ", бр. 53/83), произведен од пченично брашно од 
типот „850" врз основа на цените на пченичното брашно 
од типот „850". 

При формирањето на цените на лебот од став 1 на 
оваа точка се применува вообичаениот норматив на иско-
ристување (во килограм леб учеството на брашното изне-
сува 0,735 

На цената на лебот од став 1 на оваа точка се засме-
туваат: 

- зависните трошоци за набавка на пченично брашно 
од типот „850" од мелничките до пекарските организации 
на здружен труд, што по прописите постоеле на денот на 
влегувањето во сила на оваа одлука; 

- трошоците за печење што според прописите постое-
ле на денот на влегувањето во сила На оваа одлука зголе-
мени до 10%; 

- трошоците за транспорт на лебот (од пекарницата 
до продавницата) што според прописите постоеле на де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

7. Организациите на здружен труд што се занимаваат 
со промет на леб можат на цената на основните видови 
пченичен леб, произведен од пченично брашно од типот 
„850", формирана според одредбите на точка 6 од оваа од-
лука, да засметаат апсолутен износ за покритие на трошо-
ците за промет што, согласно со прописот, постоел до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

8. Цената на основниот вид пченичен леб од 1 кило-
грам, формирана по одредбата на точка 6 од оваа одлука, 
може да изнесува најмногу до 110,00 динари, а цената на 
тој леб од 800 грама до 90,00 динари. 

9. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за враќање на цените на пче* 
ничното брашно и на сите видови пченичен леб на опреде-
лено ниво и за определување на највисокото ниво на цени-
те на тие производи („Службен лист на СФРЈ", бр. 37/86). 
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10. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Е. п. бр. 309 
22 јули 1986 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Милош Милосавлевиќ, е. р. 

626. 
Врз основа на член 7 од Законот за привремена забра-

на на располагањето со дел од општествените средства за 
лични доходи, за заедничка потрошувачка на работниците 
и за определени трошоци на работењето, за 1986 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 34/86) претседателот на Со-
јузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита, 
во спогодба со сојузниот секретар за финансии, пропишу-
ва 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДО-

ХОДИ ЗА 1986 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Организација на здружен труд, работна заедница и 

друго општествено правно лице кое се користи со општес-
твени средства (во натамошниот текст: корисник на оп-
штествени средства) го утврдува износот на средствата за 
исплата на чистите лични доходи за 1986 година на начи-
нот пропишан со овој правилник. 

Член 2 
Корисник на општествени средства кој го донел, од-

носно го усогласил самоуправниот општ акт со самоуп-
равната спогодба, односно со општествениот договор од 
член 2 на Законот за привремена забрана на располагање-
то со дел од општествените средства за лични доходи, за 
заедничка поторшувачка на работниците и за определени 
трошоци на работењето, за 1986 година (во натамошниот 
текст: Законот) во делот што се однесува на распоредува-
њето на чистиот доход, износот на средствата за исплата 
на чистите лични доходи за 1986 година го утврдува на об-
расците што се пропишани со овој правилник и претставу-
ваат негов составен дел, и тоа: • 

1) на образецот ЛД-КОС-1 - Пресметка на средства-
та за исплата на чистите лични доходи во согласност со 
општествениот договор, за пресметковниот период од 1 
јануари до 1986 година; 

2) на образецот ЛД-КОС-2 - Пресметка на средства-
та за исплата на чистите лични доходи во согласност со 
општествениот договор, за месец 1986 година. 

Член 3 
Корисник на општествени средства кој не донел, од-

носно не го усогласил самоуправниот општ акт со самоуп-
равната спогодба односно со општествениот договор од 
член 2 на Законот, износот на средствата за исплата на 
чисти лични доходи за 1986 година го утврдува на обрас-
ците што се составен дел на овој правилник, и тоа: 

1) организација на здружен труд од областа на сто-
панството - на образецот ЛД-ОЗТС - Пресметка на сред-
ствата за исплата на чистите лични доходи во организаци-
ја на здружен труд во областа на стопанството за перио-
дот од 1 јануари до 1986 година. 

2) организација на здружен труд од областа на оп-
штествените дејности - на образецот ЈТД-ОЗТО - Пре-
сметка на средствата за исплата на чистите лични доходи 
во организација на здружен труд во областа на општестве-

ните дејности, за периодот од 1 јануари до 1986 го-
дина; 

3) корисник на општествени средства, освен органи-
зациите на здружен труд од областа на стопанството и оп-
штествените дејности - на образецот ЛД-други КОС -
Пресметка на средства за исплата на чистите лични дохо-
ди кај други корисници на општествени средства за перио-
дот од 1 јануари до 1986 година. 

Член 4 
Организацијата на здружен труд која во завршната 

сметка за 1985 година искажала непокриена загуба, однос-
но која ќе искаже загуба по периодичната пресметка во 
1986 година, во согласност со одредбите на член 8 о̂ д Зако-
нот, износот на средствата за исплата на чистите лични 
доходи за 1986 година го утврдува и на обрасците ЛДЗ-1 
односно ЛДЗ - 2, што се пропишани со Правилникот за 
начинот на утврдување на износот на средствата за испла-
та на аконтации на чисти лични доходи во основните ор-
гнаизации на здружен труд што ќе искажат загуба во рабо-
тењето („Службен лист на СФРЈ", бр. 11/85 и 16/86), од-
носно на образецот ЛДЗ - 3 - Пресметка на средствата за 
исплата на чистите лични доходи во случај на искажана 
непокриена загуба во завршната сметка за 1985 година, во 
периодот од 1 март до 198 година, што е соста-
вен дел од овој правилник. 

Член 5 
Корисник на општествени средства составува прва 

пресметка на средствата за исплата на чистите лични до-
ходи на образецот од член 2 точка 1 или од член 3 односно 
од член 4 на овој правилник со состојбата на ден 30 јуни 
1986 година, и ја доставува до Службата на општествено 
книговодство најдоцна до 30 јули 1986 година. 

Корисникот на општествените средства ја составува 
пресметката на средствата за исплата на чистите лични 
доходи на образецот од член 2 точка 2 или од член 3 од-
носно член 4 на овој правилник при секоја исплата на лич-
ните доходи по поднесувањето на првата пресметка од 
став 1 на овој член и ја поднесува до Службата на општес-
твеното книговодство со налог за исплата на личните до-
ходи. Личните доходи можат да се исплатат и врз основа 
на пресметката на средствата на образецот од член 2 точ-
ка 1 на овој правилник. 

Составен дел од пресметката на средствата за испла-
та на чистите лични доходи што корисникот на општес-
твени средства ќе ја состави на образецот од член 2 точка 
1 на овој правилник е писмена изјава, односно писмено 
мислење од член 2 ст. 2 и 3 на Законот, со кој докажува де-
ка самоуправниот општ акт во делот што се однесува на 
распоредувањето на чистиот доход е усогласен со самоуп-
равната спогодба, односно со општествениот договор. 

Корисникот на општествени средства кој на денот на 
исплатата на личните доходи не ги намирил втасаните об-
врски, покрај износот што ќе го утврди на образецот од 
член 2 или член 3, односно член 4 на овој правилник, го ут-
врдува и износот на средствата за чистите лични доходи 
што може да ги исплати во 1986 година во согласност со 
Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисници-
те на општествени средства („Службен лист на СФРЈ", бр. 
60/75, 13/76, 22/78, 31/83, 70/83, 15/84, 70/84, 26/86 и 
34/86), на образецот ЛДН, што е пропишан со Упатството 
за начинот на утврдување на износот на средствата што 
може да ги користи за исплата на аконтациите на чистите 
лични доходи корисникот на општествени средства кој не 
ги намирил втасаните обврски, како и за начинот на до-
ставување на податоците за тоа до Службата на општес-
твеното книговодство („Службен лист на СФРЈ", бр. 3/85 
и 24/86). 

Корисникот на општествени средства кој покрај об-
разците од член 2 или член 3 односно член 4 на овој пра-
вилник го составува и образецот ЛДН може да исплати 
чисти лични доходи врз основа на образецот во кој ут-
врдил помал износ на средства за исплата на чистите лич-
ни доходи. 

Член 6 
Паричните вредности во обрасците од чл. 2, 3 и 4 на 

овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без 
пари), а другите податоци - со бројки со две децимали. 
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И. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО СОГЛАСНОСТ СО 

ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР 

Член 7 
Корисник на општествени средства кој го донесол, 

односно го усогласил самоуправниот општ акт со само-
управната спогодба, односно општествениот договор од 
член 2 на Законот, го составува образецот ЛД - КОС - 1 
врз основа на податоците за распоредување на чистиот до-
ход и личните доходи во согласност св општествениот до-
говор, податоците од последната периодична пресметка 
што ја составил во 1986 година, односно завршната смет-
ка за 1986 година и податоците што ќе ги утврди на денот 
на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува делот на чистиот доход 
за бруто лични доходи според основите и мерилата од са-
моуправниот општ акт што е донесен во согласност со са-
моурпавната спогодба, односно со оптшествениот дого-
вор, без делот на чистиот доход за заедничка потрошувач-
ка што се смета како бруто личен доход; 

2) под реден број 2 организацијата на здружен труд 
го внесува податокот од контото 180-Разграничени лични 
доходи по основ на залихи и враќања на даночните и дру-
гите давачки, состојба на крајот на пресметковниот пери-
од; 

3) под реден број 3 организацијата на здружен труд 
го внесува податокот од контото 180, состојба на почето-
кот на 1986 година; 

4) под реден број 5 ги внесува пресметаните даноци и 
придонеси од бруто личните доходи што се содржани под 
реден број 4; 

5) под реден број 7 го внесува износот на чистите лич-
ни доходи и н& надоместите на чистите лични доходи од 
средствата на корисниците на општествени средства што 
се исплатени за периодот за кој го составува образецот 
ЛД - КОС - 1 до денот на составувањето на образецот; 

6) под реден број 10 го внесува износот во височина 
на една шестина за секој месец до крајот на 1986 година на 
повеќе исплатен износ по правата пресметка така што во 
пресметката за периодот од 1 јануари до 30 септември 
1986 година внесува три шестини од повеќе исплатениот 
износ по првата пресметка. 

Корисникот на општествени средства во првата пре-
сметка за периодот од 1 јануари до 30 јуни 1986 година не 
ги внесува податоците под ред. бр. 10 до 12. 

Член 8 
Корисникот на општествени средства од член 7 на 

овој правилник, заради исплата на чисти лични доходи, го 
составува образецот ЛД-КОС-2 врз основа на податоците 
од образецот ЛД-КОС - 1 што го составил за последниот 
пресметковен период, податоците од последната перио-
дична пресметка и податоците што ќе ги утврди на денот 
на составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 6 од (образецот ЛД-КОС - 1; 

2) под реден број 2 го внесува бројот на месеците за 
кои е составена последната периодична пресметка; 

3) под реден број 3 го внесува просечниот број на вра-
ботените утврден врз основа на работните часови во пре-
сметковниот период за кој е составена последната пери-
одична пресметка, што го утврдува така што бројот на 
остварените работни часови и часовите за кои работници-
те примаат надомест на личниот доход од средствата на 
корисниците на општествените средства, ќе го подели со 
бројот на множните работни часови со полното работно 
време и со времето покусо од полното работно време по 
работник; 

4) под реден број 5 го внесува бројот на вработените 
работници утврден врз основа на работните часови во ме-
сецот за КОЈ ја врши исплатата на личните доходи; 

5) под реден број 7 внесува една шестина од износот 
што е искажен во образецот ЛД-КОС-1 за периодот од 1 
јануари до 30 јуни 1986 година под реден број 9; 

6) под редниот број 8 го внесува износот што е ис-
кажан во последниот образец ЛД-КОС-1 под реден број 
И; 

7) под реден број 10 го внесува износот што ќе го ут-
врди според став 2 на член 15 од Законот, на тој начин 
што износот на просечниот месечен чист личен доход по 
работник во областа на стопанството на територијата на 
републиката, односно автономната покрина, кој е испла-
тен за 1985 година, ќе го зголеми за 50% на растежот на 
просечниот месечен чист личен доход по работник во об-
ласта на стопанството на територијата на републиката, 
односно автономната покраина, исплатен во 1986 година 
според пдатоците што Службата на општественото книго-
водство ги утврди од последните периодични пресметки 
во однос на Просечниот месечен чист личен доход од ра-
ботник во стопанството што е исплатен за 1985 година и 
така добиениот износ се помножи со бројот на работници-
те за кој врши исплата на личните доходи. 

По исклучок од одредбата на став 1 точка 1 на овој 
член, корисникот на општествени средства може да одлу-
чи под реден број 4 да го внесе просечниот месечен чист 
личен доход по работник што ќе го утврди спред основите 
и мерилата од самоуправниот општ акт за месецот за кој 
ја составува пресметката. 

Ако корисникот на општествени средства постапи 
според став 2 на овој член, не ги внесува податоците под 
реден број 1 до 3. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ОД ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО 

Член 9 
Организација на здружен труд од областа на стопан-

ството која не донела, односно не го усогласила самоуп-
равниот општ акт со самоуправната спогодба, односно 
општествениот договор од член 2 на Законот, го составува 
образецот ЛД-ОЗТС врз основа на податоците од послед-
ната периодична пресметка што е составена во 1986 годи-
на, податоците од книговодството на завршната сметка за 
1986 година и податоците што ќе ги утврди на денот на со-
ставувањето на тој образец и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот што ќе го 
утврди кога од колоната 4 на образецот Посебни подато-
ци кон Деловниот резултат во текот на годината - Биланс 
на успехот (во натамошниот текст: Образецот Посебни 
податоци), што е составен за последниот пресметковен пе-
риод во 1986 година, збир на износите од ред. бр. 7 до 10 
го зголеми за износот од контото 257 - Распоредени сред-
ства за чистог доход за лични доходи, во делот што се до-
несува на чистите лични доходи пресметани и исплатени 
во текот на пресметковниот период, го подели со бројот 
од редниот број 56 и така добиениот количник го подели 
со бројот од редниот број 58; 

2) под реден број 2 го внесува процентот на растежот 
на доходот по работник во стопанството на републиката, 
односно автономната, покраина, што Службата на оп-
штественото книговодство го утврдила и објавила во сог-
ласност со одредбите на член 4 од Законот; 

3) под ред. бр. 4 и 5 го внесува процентот на отстапу-
вањето на стапката на акумалтивноста в организацијата 
на здружен труд од стапката на акумулативноста на иста-
та или средната дејност - подгрупа во републиката однос-
но автономната покраина (во натамошниот текст: дејнос-
ти) што Службата на општественото книговодство ги ут-
врдила и објавила врз основа на податоците од периодич-
ните пресметки, и тоа под реден број 4 - за 1986 година, а 
под реден 5 - во истиот период од 1985 година; 

4) под ред. бр. 6 и 7 ја внесува разликата на процен-
тот на отстапувањето од стапката на акумулативноста во 
1986 година во однос на истиот период од 1985 година, и 
тоа под реден број 6 - зголемување, а под реден број 7 -
намалување; 

5) под реден број 9 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници врз основа на работните часови за пе-
риодот за кој ја составува пресметката на образецот ЛД -
ОЗТС, што ќе ги утврди така што бројот на остварените 
работни часови и часовите за кои работниците примаат 
надомест на личниот доход од средствата на организаци-
јата на здружен труд, ќе го подели со бројот на можните 
работни часови со полно работно време и со времето по-
кусо од полното работно време по работник; 
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6) пол реден броЈ 10 го внесува брегот на месеците за 
кои ја составува пресметката на образецот ЛД ОЗТС; 

7) под реден број 12 го внесува износо« на чисти ге 
лични доходи и надоместот на чистите лични доходи од 
средствата на организацијата на здружен ф у л , и л о се ис-
платени за периодот за кој го составува образецот ЛД 
ОЗТС до денот на составувањето на образецот ; 

8) под реден број 15 го внесува износот во височина 
на една шестина за секој месец до крајот на 1986 година од 
повеќе исплатениот износ по првата пресметка. Јака на 
пример во пресметката за периодот од 1 јануари дп 31 ју-
ли 1986 година внесува пет шести ни од повеќе неплатени 
от износ по првата пресметка; 

9) под реден број 17 го внесува износот што ќе зо 
утврди во согласност со одредбата на став 2 од член 15 на 
Законот, на тој начин што износот на просечниот месечен 
чист личен доход по работник во областа на стопанството 
на територијата на републиката, односно автономната по-
краина што е исплатен за 1985 година го зголеми за 50°о 
од растежот на просечниот месечен чист личен доход по 
работник во областа на стопанството на територијата из 
републиката, односно автономна покраина, исплатен во 
1986 година, според податоците што Службата на општес-
твеното книгодовдство ќе ти утврди од последните пери-
одични пресметки во однос на просечниот месечен чист 
личен доход по работник во стопанството што е исплатен 
за 1985 година и така добиениот износ то помножи со бро-
јот на работниците за кои врши исплата на пичните дохо-
ди. 

Член 10 
За периодот за КОЈ не составува периодична пресмет-

ка во образезот ЛД-ОЗТС под реден број 1, организација-
та на здружен труд го внесува просечниот месечен чист 
личен доход по работник за соодветниот период од 1985 
година, што ќе го утврди така што збирот на износите од 
побарувачката страна на контата 280, 281, 282 и 283 ис-
кажани во книговодството без почетната сотојба, без изно-
сите што се однесуваат на пресметаните лични доходи по 
завршната сметка за 1985 година и без надоместие на лич-
ните доходи на товар на другите органи, организации и 
заедници ако се искажани на гис конта, (и подели со про-
сечниот број на вработените работници врз основа на ра-
ботните часови и бројот на месеците на работењето, во 
периодот за кој ја составува оваа пресметка. 

При составувањето на образецот ЛД-ОЗТС организа-
цијата на здружен труд во тој озразец то внесува процен-
тот на растежот на доходот по работник во стопанство го, 
односно стапката и на акумулативноста на дејностите, 
што Службата на општественото книговодство ги утврди-
ла и објавила во службениот гласник на републиката, од-
носно автономната покраина до денот на сос Јавуван,ето 
на тој образец. 

Организацијата на здружен груд стапката на аку му 
лативноста за ред. бр. 4 и 5 во образецот ЛД-ОЗТС, ја ут-
врдува за истиот период и на ист начин на кој Службата 
на општественото книговодство ја утврдила за. дејноста. 

Податоците за утврдување на бројот на вработените 
работници врз основа на работните часови се замаат од 
евиденцијата што организацијата ја води во смисла на 
прописите за евиденциите во областа ^а трудот. 

IV. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА И С П Л А Т А НА 
ЧИСТИТЕ Л И Ч Н И Д О Х О Д И ВО ОРГАНИЗАЦИЈА НА 
ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА О П Ш Т Е С Т В Е Н И Т Е 

ДЕЈНОСТИ 

Член 11 
Организација на здружен труд од областа на општес-

твените дејности ц и о не донела, односно не \ о ^согласила 
самоуправниот општ акт со самоуправната спогодба, од-
носно општествениот договор од член 2 на Законот го со-
ставува образецот ЛД-ОЗТС вр* основа на податоците од 
последната периодична пресметка што Ја составила' во 
1986 година од завршната сметка за 1986 година и подато-
ците што ќе ги > тврди на денот на составувањето на тој 
образец и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износчч што ќе го ут-
врди кота од кочената 4 на образецот Посебни пода Ј О Ц И , 

што е составен за последниот пресметковен период во 
1986 година, збирот на износите од ред. бр. 7 до 10 го зго-
леми до износот од контото 257 во делот што се однесува 
на чистите лични доходи пресметани и исплатени по исте-
кот на пресметковниот период, го подели со бројот од 
редниот број 56 така добиениот количник го подели со 
бројот од редниот број 58; 

2) под реден број 2 го внесува процентот на растежот 
на доходот во стопанството на републиката, односно ав-
тономната покраина кој Службата на општественото кни-
говодство го утврдила и објавила во согласност со одред-
бите од член 4 на Законот; 

3) под реден број 3 го внесува процентот на растежот 
на доходот што ќе го утврди од образецот Деловен резул-
тат во текот на годината - Биланс на успехот (во ната-
мошниот текст: Биланс на успехот) што е составен за по-
следниот пресметковен период во 1986 година, така што 
износот под реден број 56 во колона 5 ќе го подели со из-
носот во колона 4 и така добиениот процент го намали за 
100; 

4) под реден број 4 го внесува износот што ќе го ут-
врди во зависност со одлуката на организацијата на 
здружен труд да ли зголемувањето по основ на растежот 
на доходот го врши во височина на тој растеж во стопан-
ството на републиката, односно автономната покраина 
или во таа организација; 

5) под реден број 5 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници врз основа на работните часови за пе-
риодот за кој ја составува пресметката на образецот ЛД-
-ОЗТС, што ќе го утврди така што бројот на остварените 
часови и часовите за кои работниците примаат надомест 
на личниот доход од средствата на организацијата на 
здружен труд ќе го подели со бројот на можните работни 
часови со полно работно време и со времето покусо од по-
лното работно време по работник; 

6) под реден број 6 го внесе бројот на месеците за кои 
ја составува пресметката на образецот ЛД - ОЗТС; 

7) под реден број 8 го внесува износот на чистите лич-
ни доходи и надоместите на чистите лични доходи од 
средствата на организацијата на здружен труд, што се ис-
платени за периодот за кој го составува образецот ЛД -
ОЗТО до денот на составувањето на образецот; 

8) под реден број 11 го внесува износот во височина 
на една шестина за секој месец до крајот на 1986 година од 
повеќе исплатениот износ по првата пресметка; 

9) под реден број 13 го внесува износот што ќе го ут-
врди според став 2 на член 15 од Законот, на тој начин, 
што износот на просечниот месечен чист личен доход по 
работник во областа на стопанството на територијата на 
републиката, односно автономната покраина, што е ис-
платен за 1985 година, го зголеми за 50% од растежот на 
просечниот месечен чист личен доход по работник во об-
ласта на стопанството, на територијата на републиката, 
односно автономната покрајина, исплатен во 1986 година, 
според податоците што Службата на општественото кни-
говодство ќе ги утврди од последните периодични пре-, 
сметки, во однос на просечниот месечен чист личен доход 
по работник во стопанството што е исплатен за 1985 годи-
на и*гака добиениот износ го помножи со бројот на работ-
ниците за кои врши исплата на личните доходи. 

Член 12 
Одредбите на член 10 од овој правилник согласно се 

применуваат и при составувањето на образецот ЛД - ОЗ-

V. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ КАЈ ДРУГ КОРИСНИК 

НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 

Член 13 
Корисник на општествени средства, освен организа-

ција на здружен труд од областа на стопанството, односно 
од областа на општествените дејности што не донел, од-
носно не го усогласил самоуправниот општ акт со самоуп-
равната спогодба, односно општествениот договор од 
член 2 на Законот го составува образецот ЛД - друг КОС 
врз основа на податоците од последната периодична пре-
сметка што ја составил во 1986 година, односно податоци-
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те што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој об-
разец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога од колона 4 на образецот - Посебни податоци, 
што е составен за последниот пресметковен период во 
1986 година, збирот на износите од ред. бр. 7 до 10 го зго-
леми за износот од контото 257 во делот што се однесува 
на чистите лични доходи пресметани и исплатени по исте-
кот на пресметковниот период, го подели со бројот од 
редниот број 56 и така добиениот количник го подели со 
бројот од редниот број 58; 

2) под реден број 2 го внесува процентот на растежот 
на доходот по работник во стопанството на републиката, 
односно автономната покраина, кој Службата на општес-
твеното книговодство го утврдила и објавила во соглас-
ност со одредбите од член 4 на Законот; 

3) под реден број 4 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници врз основа на работните часови за пе-
риодот за кој составува пресметка на образецот ЛД - дру-
ги КОС, што ќе го утврди така што бројот на остварените 
работни часови личниот часовите за кои работниците при-
маат надомест на доход од средствата на организацијата 
на здружен труд ќе го подели со бројот на можните работ-
ни часови со полно работно време и времето покусо од по-
лното работно време по работник; 

4) под реден број 5 го внесува бројот на месеците за 
кои составува пресметка на образецот ЛД - други КОС; 

5) под реден број 7 го внесува износот што ќе го ут-
врди ќога износот под реден број 6 го помножи со 5%; 

6) под реден број 9 го внесува износот на чистите лич-
ни доходи и надоместите на чистите лични доходи од 
средствата на корисниците на општествени средства што 
се исплатени за периодот за кој го составува образецот 
ЛД - други КОС до денот на составувањето на образецот; 

7) под реден број 12 го внесува износот во височина 
на една шестина за секој месец до крајот на 1986 година од 
повеќе исплатениот износ по првата пресметка; 

8) под реден број 14 го внесува износот што ќе го ут-
врди според став 2 на член 15 од Законот, на тој начин 
што износот на просечниот месечен чист личен доход по 
работник, во областа на стопанството, на територијата на 
републиката, односно автономната покраина, што е ис-
платен за 1985 година, ќе го зголеми за 50% од растежот на 
просечниот месечен чист личен доход по работник, во об-
ласта на стопанството на територијата на републиката, 
односно на автономната покраина, исплатен во 1986 годи-
на според податоците што Службата на општественото 
книговодство ќе ги утврди од последните периодични пре-
сметки, во однос на просечните месечни чисти лични дохо-
ди по работник во стопанството што е исплатен за 1985 
година и така добиениот износ го помножи со бројот на 
работниците за кои врши исплата на личните доходи. 

Член 14 
Корисник на општествени средства за кој книговод-

ство не се води според Уредбата за контниот план и би-
лансите за организациите на здружен труд („Службен 
лист на СФРЈ", бр. 3/85), односно кој во текот на годината 
не составува и не доставува периодична пресметка до 
Службата на општественото книговодство, износот што 
го внесува во образецот ЛД - друг КОС под реден број 1 
ќе се утврди така што износот на чистите лични доходи и 
надоместите на чистите лични доходи што се исплатени 
од средствата на тој корисник на општествени средства за 
пресметковниот период на 1985 година, ќе се подели со 
просечниот број на вработените работници утврден врз 
база на часовите на работа и така добиениот количник ќе 
се подели со бројот на месеците на работење во пресмет-
ковниот период на 1985 година. 

Член 15 
Одредбите на член 10 од овој правилник согласно се 

применуваат и при составувањето на образецот ЛД - друг 
КОС. 
VI. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО РАБОТИ СО ЗАГУБА 
Член 16 

Организацијата на здружен труд што во завршната 
сметка за 1985 година искажала непокриена загуба, а до 

денот на влегувањето во сила на Законот за исплата на 
личните доходи ја вршела во согласност со републичките 
односно со покраинските прописи, покрај износот што ќе 
го утврди на образецот од член 2 или член 3 на овој пра-
вилник, го утврдува и износот на средствата за чисти лич-
ни доходи што може да га исплати за 1986 година во сог-
ласност со Законот за санацијата и престанувањето на ор-
ганизациите на здружен труд („Службен лист на СФРЈ", 
бр. 41/80, 25/81, 66/81, 28/83, 20/84, 7/85, 59/85 и 9/86) -
(во натамошниот текст: Законот за санацијата) на образе-
цот ЛДЗ-З. 

Организацијата на здружен труд го составува образе-
цот ЛДЗ-З врз основа на податоците од завршната сметка 
за 1985 година и податоците што ќе ги утврди на денот на 
составувањето на тој образец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот од редниот 
број 149 на образецот Биланс на состојбата за 1985 годи-
на; 

2) под реден број 2 го внесува износот на ^покри-
ената загуба од 1985 година кој до денот на составувањето 
на пресметката е покриен со прием на средствата без об-
врска за враќање и отпис на побаувањата од страна на до-
верителите; 

3) под реден број 3 го внесува износот на ^покриена-
та загуба од 1985 година кој до денот на составувањето на 
пресметката е надоместен со санационен кредит; 

4) под реден број 4 го внесува износот на законски за-
гарантираниот чист личен доход по работник кој е опрде-
лен со републички односно покраински закон; 

5) под реден број 5 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога од образецот Посебни податоци за 1985 година, 
од колона 5, збирот на износот од ред. бр. 7 до 10 ќе го по-
дели со бројот од редниот број 56 и така добиениот колич-
ник ќе го подели со бројот од редниот број 58; 

6) под реден број 6 го внесува процентот на растежот 
што е определен во согласност со одредбите на член 49 
став 2 и на член 221 в од Законот за санација; 

7) под реден број 7 го внесува износот кога износот 
на средствата за исплата на чисти лични доходи ќе го ут-
врди во согласност со одредбите на член 49 став 2 од Зако-
нот за санацијата; 

8) под реден број 8 го внесува износот на просечниот 
месечен чист личен доход по работник што ќе го утврди 
според самоуправната спогодба за меѓусебните односи во 
санацијата односно според одлуката на санаторот во сог-
ласност со одредбата на став 2 член 49 и на член 50 од За-
конот за санацијата; 

9) под реден број 9 го внесува просечниот број на вра-
ботените работници утврден врз основа на часовите за ра-
бота за периодот за кој се составува пресметката, што ќе 
го утврди така што бројот на остварените часови на рабо-
та и часовите за кои работниците примаат надомест на 
личниот доход од средствата на организацијата на 
здружен труд, ќе го подели со бројот на можните часови 
на работа со полното работно време и со времето покусо 
од полното работно време по работник; 

10) под реден број 10 го внесува бројот на месеците за 
кои се составува пресметката на образецот ЛДЗ - 3 смета-
јќи ги исплатите на личните доходи од 1 март 1986 годи-
на; 

11) под реден број 11 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога износот под реден број 4, или под реден броЈ 5, 
или под реден број 7 го помножи со бројот под ред. бр. 9 и 
10, зависно од тоа во согласност со која одредба на Зако-
нот за санацијата го утврдува износот на средствата за ис-
плата на чистите лични доходи; 

12) под реден број 12 го внесува износот на чистите 
лични доходи и надоместот на чистите лични доходи од 
средствата на организацијата на здружен труд што се ис-
платени за периодот за кој се составува образецот ЛДЗ - 3 
до денот на составувањето на образецот; 

13) под реден број 15 се внесува износот во височина 
на една шестина за секој месец до крајот на 1986 година за 
повеќе исплатениот износ по првата пресметка; 

14) под реден број 17 се внесува износот што ќе го ут-
врди во согласност со одредбата на став 2 член 15 од Зако-
нот, на тој начин што износот на просечниот месечен чист 
личен дохох по работник во областа на стопанството на 
територијата на републиката односно автономната покра-
ина што е исплатен за 1985 година, го зголеми за 50% од 
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растежот на просечниот месечен чист личен доход по ра-
ботник во областа на стопанството на територијата на ре-
публиката односно автономната покраина исплатени во 
1986 година според податоците што Службата на општес-
твеното книговодство ќе ги утврди од посебните перио-
дични пресметки, во однос на просечниот месечен чист ли-
чен доход по работник во стопанството што е исплатен за 
1985 година и така добиениот износ ќе го помножи со бро-
јот на работниците за кои врши исплата на личните дохо-
ди. 

Организацијата на здружен труд во првата пресметка 
на образецот ЛДЗ - 3 што и го доставува на Службата на 
општественото книговодство најдоцна до 30 јули 1986 го-
дина, не ги внесува податоците под реден број 15 до 17. 

Член 17 
Организацијата на здружен труд што искажува загу-

ба по периодичната пресметка во 1986 година, покрај из-
носот што ќе го утврди на образецот од член 2 или член 3 
односно член 4 на овој правилник, го утврдува и износот 
на средствата за чистите лични доходи што може да го ис-
плати во 1986 година во согласност со Законот за санација 
на образецот ЛДЗ-1. 

Член 18 
Организацијата на здружен труд која, покрај обрас-

ците од член 2 или 3 односно член 4 на овој правилник ги 
составува и обрасците ЛД - 1, ЛД - 2, односно ЛДЗ - 3, 
чистите лични доходи може да ги исплати врз основа на 
образецот во кој го утврдува помалиот износ на средства-
та за исплата на чистите лични доходи. 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 19 
Ако настанат промени во организирањето (спојува-

ње, односно здружување) корисникот на општествени 
средства што ја продолжува работата во својата пресмет-
ка ги опфаќа средствата за исплата на чистите лични дохо-
ди и податоците на корисниците што престанале да посто-
јат поради статусните промени. 

Во случај на издвојување, односно подела на корис-
ниците на општествени средства податоците што се внесу-
ваат во обрасците од чл. 2, 3, 4 и 5 на овој правилник, а се 
однесуваат на периодот пред статусната промена, се де-
лат меѓу корисниците на општествени средства што на-
стануваат со статусната промена. 

Член 20 
Корисникот на општествени средства што е основан 

по 31 декември 1985 година, додека не донесе, односно до-
дека не го усогласи самоуправниот општ акт со самоуп-
равната спогодба односно со општествениот договор од 
член 2 на Законот под реден број 1 во образецот ЛД - ОЗ-
ТЦ, ЛД - ОЗТД, односно ЛД - друг КОС, го внесува про-
сечниот чист личен доход по работник исплатен за соод-
ветниот период на 1985 година во дејностите. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила нарениот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 02-1971 
10 јули 1986 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузниот комитет за 
труд, здравство и социјална 

заштита, 
д-р Јанко Обочки, с.р. 

Образец ЛД-КОС-1 
(назив и седиште на корисни-
кот на општествени сред-

ства) 

(гранка, група, подгрупа на 
дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
на средствата за исплата на чистите лични доходи во сог-
ласност со општествениот договор, за пресметковниот пе-

риод од 1 јануари до 1986 година 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1 Дел од чистиот доход за бруто лични 
доходи 

2 Пресметани бруто лични доходи на 
товар на обртните средства по основ 
на залихите на крајот на пресметков-
ниот период 

3 Пресметани бруто лични доходи на 
товар на обртните средства по основ 
на залихите на почетокот на годината 

4 Средства за бруто лични доходи (ред. 
бр. 1+2-3) 

5 Даноци и придонеси од бруто лични-
те доходи 

6 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 4-5) 

7 Исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој е составена пресметката 

8 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи (ред. бр. 6-7) 

9 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 7-6) 

10 Износ во височина за една шестина за 
секој месец до крајот на 1986 година 
на повеќе исплатениот износ по прва-
та пресметка 

11 Износ на повеќе исплатените чисти 
лични доходи за кои се намалуваат 
средствата утврдени за наредната ис-
плата на личните доходи (ред. бр. 
9-10) 

12 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи што можат да се исплатат (ред. 
бр. 8 + 10 или ред. бр. 10-9) 

Во 198 година 

(потпис на раководителот 
(потпис на раководителот на корисникот на општес-
на финансиската служба) твени средства) 

Образец ЛД-КОС-2 
(назив и седиште на корисни-
кот на општествени сред-

ства) 

(гранка, група, подгрупа на 
дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
на средствата за исплата на чистите лични доходи во сог-
ласност со општествениот договор за месец 

1986 година 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 
1 Средства за исплата на чистите лични 

доходи по периодичната пресметка -
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^ »Рој на месеците на раоотењето во 
минатиот пресметковен период 

3 Просечен број на вработените во из-
минатиот пресметковен период 

4 Просечен месечен чист личен доход 
по работник (ред. бр. 1:2:3) 

5 Број на вработените работници во ме-
сецот за кој се врши исплата цј1 лич-
ните доходи 

6 Чисти лични доходи за месецот за кој 
се составува пресметката (ред.бр. 
4x5) 

7 Намалување за една шестина на пове-
ќе исплатените чисти лични доходи 
по првата пресметка 

8 Намалување за повеќе исплатените 
чисти лични доходи по првата пре-
сметка 

9 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред.бр. 6-7-8) 

10 Средства утврдени според став 2 член 
15 од Законот 

Во. 198_ година 

(потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства) 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1 Просечен месечен чист личен доход 
по работник за соодветен период на 
1985 година 

2 Процент на растежот на доходот по 
работник во стопанството 

3 Чист личен доход по работник зголе-
мен за процентот на растежот на до-
ходот (ред. бр. 1x2+1) 

4 Процент на отстапување од стапката 
на акумулативноста во 1986 година 

5 Процент на отстапување од стапката 
на акумулативноста во 1985 година 

6 Зголемување на процентот на отста-
пувањето од стапката на акумулатив-
носта за кој се коригира чистиот ли-
чен доход по работник (ред. бр. 4-5) 

7 Намалување на процентот на отста-
пувањето од стапката на акумулатив-
носта за кој се коригира чистиот ли-
чен доход по работник (ред. бр. 5-4) 

8 Коригиран чист личен доход по ра-
ботник (ред. бр. 3 + 6x3 или ред. бр. 
3-7 х 3) 

9 Просечен број на вработените работ-
ници 

10 Број на месеците за кој е составена 
пресметката 

11 Средства за чистите лични доходи 
(ред. бр. 8 х 9 х 10) 

исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

13 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 12-11) 

14 Разлика за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 11-12) 

15 Зголемување за една шестина за секој 
месец до крајот на 1986 година на по-
веќе исплатениот износ по првата 
пресметка 

16 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 14+15) 

17 Средства утврдени според став 2 член 
15 од Законот 

Во. 198. година 

(потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(попис на раководителот 
на организацијата на 

здружен труд) 

Образец Ј1Д-ОЗТС 
(назив и седиште на 

корисникот на општествени 
средства) 

(гранка, група, подгрупа на 
дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
на средствата за исплата на чистите лични доходи во ор-
ганизацијата на здружен труд во областа на стопанството, 

за периодот од 1 јануари до 1986 
година 

Образец ЛД-ОЗТД 
(назив и седиште на корисни-

кот на општествени 
средства) 

(гранка, група, подгрупа 
на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 
на средствата за исплата на чистите лични доходи во ор-
ганизацијата на здружен труд во областа на општествени-

те дејности, за периодот од 1 јануари 
до 1986 година 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 
1 Просечен месечен личен доход по ра-

ботник за соодветен период на 1985 
година 

2 Процент на растежот на доходот во 
стопанството 

3 Процент на растежот на доходот во 
организацијата на здружен труд 

4 Чист личен доход по работник зголе-
мен за процентот на растежот на до-
ходот (ред.бр. 1x2+1 или ред. бр. 
1x3 + 1) 

5 Просечен број на вработените работ-
ници 

6 Број на месеците за кои е составена 
пресметката 

7 Средства за чистите лични доходи 
(ред. бр. 4 х 5 х 6) 

8 Испалтени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој е составена пресметката 

9 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 8-7) 

10 Разлика за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 7-8) 

11 Зголемување за една шестина за секој 
месец до крајот на 1986 година на по-
веќе исплатениот износ по првата 
пресметка 

12 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 10+11) 

13 Средства утврдени според став 2 член 
15 од Законот 

Во. 198_ година 

(потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(потпис на раководителот 
на организацијата на 

здружен труд) 



Страна 1244 - Број 4! СЛУ АМ Н ЛИСТ НА С ФРЈ Вторник, 22 јули 1986 

Образец ЛД - друг КОС 
(назив и седиште на корисни-

кот на општествени 
средства) 

(гранка, група, подгрупа на 
дејности) 

П Р Е С М Е Т К А 

на средствата за исплата на чистите лични доходи кај дру-
ги корисници на општествени средства за периодот од 1 

јануари 
до 1986 ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1 Просечен месечен чист личен доход 
по работник за соодветен период на 
1985 година 

2 Прцент на растежот на доходот во 
стопанството 

3 Чист личен доход по работник зголе-
мен за процентот на растежот на до-
ходот (ред. бр. 1x2+1) 

4 Просечен број на вработените работ-
ници 

5 Број на месеците за кои е составена 
пресметката 

6 Средства за чистите лични доходи 
(ред. бр. 3 x 4 x 5 ) 

7 Намалување на средствата за 5% 
Сред. бр. 6 х 5%) 

8 Средства за чистите лични доходи 
(ред. бр. 6-7) 

9 Износ на исплатените чисти лични 
доходи за периодот за кој е составена 
пресметката 

10 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (ред. бр. 9-8) 

11 Разлика за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 8-9) 

12 Зголемување за една шестина за секој 
месец до крајот на 1986 година на по-
веќе исплатениот износ по првата 
пресметка 

13 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 11 + 12) 

14 Средства утврдени според став 2 член 
15 од Законот 

Во 198 година 

(потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(назив и седиште на органи-
зацијата на здружен труд) 

(гранка на дејноста) 

П Р Е С М Е Т К А 

на средствата за исплата на чистите лични доходи во слу-
чај на искажана непокриена загуба во завршната сметка за 

1985 година, во периодот од 1 март 
~ до 198 година 

Реден 
број Е л е м е н т и И з н о с 

1 2 3 

1 Износ на непокриената загуба во за-
вршната сметка за 1985 година 

2 Износ на загубата покриена во по-
стапката на санација 

3 Износ на надоместената загуба со са-
национи кредит 

4 Износ на законски загарантираниот 
чист личен доход по работник 

5 Просечен месечен чист личен доход 
по работник за 1985 година 

6 Одобрен процент на растежот на 
аконтациите на чистите лични доходи 
по работник во областа на стопан-
ството 

7 Просечен месечен чист личен доход 
по работник, зголемен за износот до-
биен со примена на процентот под ре-
ден број 5 (ред. бр. 5x6 + 5) 

8 Просечен месечен чист личен доход 
по работник утврден според самоуп-
равна спогодба 

9 Просечен број на вработените врз ос-
нова на часовите на работа за перио-
дот за кој се составува пресметката 

10 Број на месеците на работењето за 
кои се составува пресметката 

11 Средства за чистите лични доходи за 
периодот за кој се составува пресмет-
ката 

12 Исплатени чисти лични доходи за пе-
риодот за кој се составува пресметка-
та 

13 Помалку исплатени чисти лични до-
ходи (ред. бр. 11-12) 

14 Повеќе исплатени чисти лични дохо-
ди (редЈбр. 12-11) 

15 Износ во височина од една шестина 
за секој месец до крајот на 1986 годи-
на на повеќе исплатениот износ по 
првата пресметка 

16 Средства за исплата на чистите лични 
доходи (ред. бр. 13 + 15 или ред. бр. 
15-14) 

17 Средства утврдени според став 2 член 
15 од Законот 

Во 198 година 

(потпис на раководителот (потпис на раководителот 
на финансиската служба) на организацијата на 

здружен труд) 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

624. Уредба за пуштање во промет на определени 
количества леб од брашно од типот „850" 1237 

625. Одлука за начинот на формирање на цените на 
пченичното брашно од типот „850" и за начи-
нот на формирање на цените на основните ви-
дови пченичен леб произведен од пченично 
брашно од типот „850" 1237 

626. Правилник за начинот на утврдување на изно-
сот на средствата за исплата на чисти лични 
доходи за 1986 година 1238 

(потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твените средства) 

Образец ЛДЗ-З 
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