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1006. 
Врз основа на член 12 од Законот за привремено ог-

раничување на располагањето со дел од општествените 
средства за потрошувачка („Службен лист на СФРЈ'', бр. 
75/87), сојузниот секретар за финансии, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИЗНОСОТ НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ЧИСТИ ЛИЧНИ ДОХОДИ, ЗАЕД-
НИЧКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ТРО-
ШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО, И ЗА НАЧИНОТ НА СОС-
ТАВУВАЊЕ ПРЕСМЕТКА НА СРЕДСТВАТА И ДО-
СТАВУВАЊЕ НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО 

КНИГОВОДСТВО 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
\ 

Член I 
Корисниците на општествени средства од член 1 на 

Законот за привремено ограничување на располагањето 
со дел од општествените средства за потрошувачка (во на-
тамошниот текст: Законот) го утврдуваат износот на сред-
ствата за чисти лични доходи, за заедничка потрошувачка 
и за определени трошоци на работењето, составуваат пре-
сметка на средствата и ја доставуваат до Службата на оп,-
штественото книговодство на начинот пропишан со овој 
правилник. ' ' 1 

Член 2 
Корисниците на општествени средства составуваат 

пресметка на средствата за исплата на чистите лични до-
ходи на обрасците што се составен дел на овој правилник, 
и тоа: 

1) корисникот на општествени средства од член 3 на 
Законот - на образецот ЛД-ОЗТС - Пресметка на сред-
ствата за исплата на чистите лични доходи во областа на 
стопанството, за месец 198 година; , 

2) корисникот на општествени1 средства од член 5 на 
Законот - на образецот ЛД - други КОС - Пресметка на 
средствата за исплата на чистите лични доходи на други 
КОС, за месец 198 година; 

3) корисникот на општествени средства од член 6 на 
Законот - на образецот ЛДБ - Пресметка на средствата за 
исплата на чистите лични доходи во банките и заедници-
те, за месец ' 198 година. 

Член 3 
Корисникот на општествени средства што е неликви-

ден, има растројства во работењето, односно искажува за-
губа по периодичната пресметка, односно непокриена за-
губа по завршната сметка составува пресметка за исплата 
на личните доходи на обрасците што се пропишани со 
Правилнкот за начинот на составување на пресметка на 
средствата за исплата на личните доходи во основните ор-
ганизации на здружен труд што се неликвидни, имаат рас-
тројства во работењето и ќе искажат загуба во работењето 
(„Службен лист на СФРЈ“ бр. 45/87). 

Член 4 
Корисникот на општествени средства го утврдува из-

носот до кој може да располага со средствата за заедничка 
потрошувачка и со средствата за определени трошоци на 
работењето на образецот ЗП - Пресметка на средствата за 

заедничка потрошувачка и за трошоци на репрезентација 
за периодот од , , , до „ . . „ , 198, годи-
на, што е составен дел на овој правилник. 

Член 5 
Паричните вредности во обрасците од чл. 2 и 4 на овој правилник се искажуваат во полни износи (динари без пари). 

II. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА 
ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ 

Член 6 
Корисникот на општествени средства од член 2 точка 

1 на овој правилник составува образец ЛД - ОЗТС врз ос-
нова на податоците од периодичните пресмет“ки во 1987 и 
1988 година, на завршната сметка за 1987 година и на по-
датоците што ќе ги утврди на денот на составувањето на 
тој образец, и тоа: 

1) под редек 6poj 1 го внесува износот на средствата 
за чистите лични доходи утврден според самоуправниот 
општ акт усогласен со самоуправна спогодба, со општес-
твен договор и со закон за месецот за кој се исплаќа'акон-
тација на личните доходи на работниците; 

2) под реден број 2 го внесува износот што ќе се ут-
врди кога износот под редниот број 1 ќе се помножи со 
10%; 

3) под реден број 4 го внесува износот на средствата 
за исплата на загарантираните лични доходи што корис-
никот на општествени средства ги исплаќа во согласност 
со републичкиот односно покраинскиот закон; 

4) по реден број 5 го внесува износот од налогот за 
исплата кој се поднесува до Службата на општественото 
книговодство заедно со пресметката. 

Член 7 
Корисникот на општествени средства од член 2 точка 

2 на овој правилник составува образец ЛД - други КОС 
врз основна на податоците за исплатените чисти лични до-
ходи за септември 1987 година, периодичната пресметка 
за периодот јануари-септември 1987 година и податоците 
што ќе ги утврди .на денот на составувањето на тој обра-
зец, и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
аконтации на чистите лични доходи за септември 1987 го-
дина од налозите врз основа на кои, ги исплатил чистите 
лични доходи за тој месец според самоуправниот општ 
акт усогласен со самоуправна спогодба, со општествен до-

говор и со закон. Ако корисникот на општествени сред-
ства за тој месец исплатил чисти лични доходи во износ 
поголем од износот што ќе го утврди во согласност со са-
моуправниот опш акт, под реден број 1, го внесува само 
износот што е утврден во согласност со самоуправниот 
општ акт; 

2) под реден број 2 внесува една деветтина од разли-
ката меѓу износот на распоредениот чист дбход за чистите 
лични доходи по периодичната пресметка за периодот ја-
нуари-септември 1987 година и износот на исплатените 
месечни аконтации на чистите лични доходи за тој период 
според самоуправниот општ акт, усогласен со самоуправ-
на спогодба, со општествен договор и со закон; 

3) под реден број 4 го внесува износот за кој се зголе-
мува износот на средствата за исплата на чистите лични 
доходи по основ на усогласувањето со растежот на лични-
те доходи во стопанството до 30 септември 1987 година во 
согласност со самоуправна спогодба, со општествен дого-
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вор и со закон, а најмногу до износот на средствата ипо 
му се обезбедени за тоа усогласување во согласност со За-
конот за привремена забрана на располагањето со дел од 
општествените средства да општествено-политичките за-
едници и на самоуправните интересовни заедници од оп-. 
штествените дејности за потрошувачка во 1987 година 
(„Службеност на СФРЈ“ бр. 12/87, 65/87 и 75/87), со тра 
што во колона 2 го внесува процентот за кој се врши зго-
лемување на личните доходи по тој основ; 

4) под реден број 6 се внесува една третина на повеќе 
исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година 
за кои се намалуваат средствата за исплата на чистите 
лични доходи за ноември и декември 1987 година и за ја-
нуари 1988 година, во согласност со одредбите на член 16 
од Законот, а кој ќе се утврди кога разликата меѓу износот 
на исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 го-
дина и износот под реден број 5 во образецот ЛД - други 
КОС, го подели со 3; 

5) под реден број 8 го внесува износот на средствата 
за чистите лични доходи што ќе се утврди според самоуп-
равниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, со 
општествен договор и со закон; 

6) под реден број 9 го внесува износот на средствата 
за исплата на загарантираните лични доходи што корис-
никот на општествени средства ги исплаќа во согласност 

,со републички односно покраински закон; 
7) под реден број 10 го внесува износот од налогот за 

. исплата на чистите лични доходи што го поднесува до 
Службата на општественото книговодство заедно со пре-
сметката1, кој не може да биде поголем од износот под ре-
ден број 7 односно од износот под реден број 8 ако изно-
сот под тој реден број е помал од износот под реден број 
7. Ако корисникот на општествени, средства ги исплатува 
загарантираните лични доходи налогот за исплата не 
може да биде поголем од износот под реден број 9. 

Корисникот на општествени средства кој ќе одлучи 
основицата за утврдување на средствата за исплата на 
чистите лични доходи да ја утврди според член 5 став 4 од 
Законот, така утврдениот износ го внесува под реден број 
1 во образецот Л Д - други КОС. 

Член 8 
Корисникот на општествени средства од член 2 точка 

3 на овој правилник составува образец ЛДБ врз основа на 
податоците за исплатените аконтации на чистите лични 
доходи за третото тримесечје на 1987 гидина и податоците 
што ќе ги утврди на денот на составувањето на тој обра-' 
зец и тоа: 

1) под реден број 1 го внесува износот на исплатените 
чисти лични доходи за третото тримесечје на 1987 година 
од налогот за исплата на личните доходи според само-
управниот општ акт усогласен со самоуправна спогодба, 
со општествен договор и со закон. Ако корисникот на оп-
штествени средства за тој месец ги исплатил чистите лич-
ни доходи во износ поголем од износот што ќе го утврди 
во .согласност со самоуправниот општ акт, под реден број 
1 го внесува само износот што е утврден во согласност со 
самоуправниот општ акт; 

2) под реден број 2 го внесува износот што ќе го ут-
врди к,ога износот под реден број 1 ќе го подели со 3; 

3) под реден број 3 внесува една третина од повеќе ис-
платените чисти лични доходи за октомври 1987 година, 
за која ги намалува средствата за исплата на чистите лич-
ни доходи за. ноември и декември 1987 година и за јануари 
1988 година во согласност со одредбите на член 16 од За-
конот, а која ќе се утврди кога разликата меѓу износот на 
исплатените чисти лични доходи за октомври 1987 година 
и износот под реден број 2 во образецот ЛДБ ќе го подели 
со 3; 

4) под реден бр. 5,6 и 7 го внесува износот што ќе го 
утврди во согласност со одредбите на член 7 став 1 точ. 5, 
6 и 7 од овој правилник. ѕ 

Член 9 
Корисникот на општествени средства кој ќе почне со 

работа по влегувањето во сила на Законот го внесува из-
носот на средствата за исплата на чистите лични доходи ' 
што ќе го утврди во согласност со одредбите на член 8 од 
Законот, и тоа: 

1) корисник на општествени средства од,член 2 точка 
2 - во образецот Л Д - други КОС под реден број 3; 

2) корисник на општествени средства од член 2 точка 
3 - во'образецот ЛДБ под реден-број 4. 

III. УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА 
ПОТРОШУВАЧКА И НА ТРОШОЦИТЕ ЗА РЕПРЕЗЕН-

ТАЦИЈА 

Член 10 
'Корисникот на општествени средства составува об-

разец ЗП посебно за 1987 година, а посебно за 1988 година, 
врз основа на податоците од периодичната пресметка за 
периодот јануари-септември 1987 година и податоците 
што ќе ги утврди' на денот на составувањето на тој обра-
зец, и тоа: ^ 

1) под реден број 1 го внесува износот на искористе-
ните средства за заедничка потрошувачка во периодот од 
1 јанураи до 30 септември 1987 година, освен за станбена 
изградба и исплата на испратнина на работниците по ос-
нов на заминување во пензија; 

2) под реден број 2 го внесува месечниот просек на ис-
користените средства за заедничка потрошувачка што ќе 
го утврди кога износот под реден број 1 ќе го подели со 9; 

3) под реден број 3 го внесува износот што ќе го ут-
врди во височина на 80% од износот под реден број 2 за, се-
кој месец за кој составува пресметка. (На пример, при сос-
тавувањето на пресметка за периодот од 1 ноември до 31 
декември 1987 година во 1987 година износот под реден 
број 2 се множи со 80% и со 2); 

4) под реден број,4 го внесува износот на искористе-
, ните средства за заедничка потрошувачка од денот на вле-
гувањето во сила на Законот, освен на искористените средт 
ства за станбена изградба, за испратнина на работниците 
по основ,на заминувањето во пензија и за намирување на 
обрските според кои должничко-доверителскиот однос 
настанал до денот на влегувањето во сила на Законот; 

5) под реден број 6 го внесува износот на трошоците 
за репрезентација што е искажан на соодветно конто за пе-
риодот од 1 јануари до 30 септември 1987 година; 

6) под реден број 8 го внесува износот што ќе го ут-
врди кога износот под реден број 7 ќе го помножи со бро-
јот на месеците за кои составува пресметка. (На пример, 
при составувањето на пресметка за периодот од 1 ноември 
до 31 декември 1987 година износот под реден број 2 го 
множи со 2); 

7) под реден број 9 го внесува износот на искористе-
ните средства за репрезентација во периодот за кој соста-
вува пресметка. 

Корисникот на општествени средства составува об-
разец ЗП на почетокот на секој месец во периодот во кој се 
применува ограничувањето според Законот. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

, Член 11 
^ Ако настанат промени во организирањето (спојува-

ње, односно припојување) корисникот на општествени 
средства кој продолжува со работа во својата пресметка 
ги опфаќа и податоците на корисникот кој престанал да 
постои поради статусна промена. 

1 Во случај на издвојување односно подела на корисни-
ците на општествени средства, податоците што се внесу-
ваат во обрасците од чл. 2 и 4 на овој правилник, а се одне-
суваат на периодот пред статусната промена, се делат ме-
ѓу корисниците на општествени средства што настануваат 
со статусната промена. 

/ ,Член 12 
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на-СФРЈ“. 

Бр. 1-13190/1 
17 ноември 1987 година 
Белград — 

Сојузен секретар 
за финансии, 4 

Светозар Рикановиќ, с. р. 
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(Назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

(Гранка, група, подгрупа на деј-
ност) 

Образец ЛД-ОЗТС 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ ВО ОБЛАСТА НА СТОПАНСТВОТО ЗА 

F МЕСЕЦ 198^- ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и ' Ичнос 

1 ' 2 3 
1 Средства за чисти лични доходи утврдени 

според самоуправниот општ акт 
2 Намалување за 10% (ред. бр. 1 х '10%) 
3 Износ за исплата на чистите лични доходи 

(ред. бр. 1 - ред. бр. 2) 
4 Износ на загарантираните чисти лични до-

ходи 
5 Износ од налогот за исплата на чистите 

лични доходи 

Во. 198- 10дина 

(Потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(Потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства) 

Образец ЛД - други КОС 
(Назив и седиште на корисникот 

на општествени средства) 

(Гранка, група, подгрупа на деј-
носта) 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛАТА НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ НА ДРУГИ КОС ЗА МЕСЕЦ , 

, 198 ГОДИНА 

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

1 - 2 3 

Исплатени аконтации на чистите лични до-
ходи за септември 1987 година 
Една деветтина од разликата помеѓу распо-
редениот чист доход за чисти лични доходи 
по периодичната пресметка за периодот ја-
нуари-септември 1987 година и исплатените 
месечни аконтации на чистите лични доходи 
за тој период 
Вкупно (ред. бр. 1 -I- ред. бр. 2) 
Износ за кој се врши зголемување по основ 
на усогласувањето ,со растежот на личните 
доходи во стопанството (про.цент на зголе-
мување ! ) 
Вкупно (ред. бр. 3 ред. бр. 4) 5 

6 

7 

8 

9 

10 

Една третина од повеќе исплатените чисти 
лични доходи за октомври 1987 година 
Средства за ч^сти лични доходи според За-
конот (ред. бр. 5 - ред. бр. 6) ' 
Средства за чисти лични-доходи според са-
моуправниот општ акт 
Износ на загарантираните чисти лични до-
ходи 
Износ, од налогот за исплата на чистите 
лични доходи 

Во . 198. .година 

(Потпис па раководителот 
на финансиската служба) 

(Потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства) 

(Назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

(Гранка, фула , подгрупа на деј-
носта) 

Образец ЛДБ 

П Р Е С М Е Т К А 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛА+А НА ЧИСТИТЕ ЛИЧ-
НИ ДОХОДИ ВО БАНКИТЕ И ЗАЕДНИЦИТЕ ЗА L 

МЕСЕЦ 1 9 8 - ГОДИНА 

Реден 
број Е л е м е н т и Износ 

1 2 3 

Исплатени аконтации на чистите лични до-
ходи за третото тримесечје на 1987, година 
Месечен просек на исплатените чисти лични 
доходи (ред. бр. 1:3) 
Една третина од повеќе исплатените чисти 
лични доходи за октомври 1987 година 
Износ за исплата на чистите лични доходи 
според Законот (ред. бр. 2 - ред. бр, 3) 
Средства за чисти слични доходи според са-
моуправниот општ акт 
Износ на загарантираните чисѓи лични до-
ходи 
Износ од налогот за исплата на чистите 
лични доходи 

Во. 198. година 

(Потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(Потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства) 

(Назив и седиште на корисникот 
на општествени средства) 

Образец ЗП 

(Гранка, група, подгрупа на деј-
носта) ч ' 

П Р Е С М Е Т К А ' 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА 
И ЗА ТРОШОЦИ ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПЕРИОДОТ 

ОД г - ДО 198 ГОДИНА 

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

1 .2 3 . 

I. Средства за заедничка потрошувачка 
1 . Искористени средства за заедничка потро-

шувачка во периодот од 1 јануари до 30 сеп-
тември 1987 година 

2 Месечен просек (ред. бр. 1 : 9 ) 
,3 Средства за користење (80% од ред. бр. 2 х 

број месеци) 
4, Искористени средства во периодот за кој е 

составена пресметката 
5 Остаток од средствата за користење (ред. 

бр. 3 - ред. бр. 4) 
II. Трошоци за репрезеџтација 

6 Трошоци за репрезентација во периодот од 
1 јануари до 30 септември 1987 година 

7 Месечен просек (ред. бр. 6:9) 
8 Средства за користење (ред. бр. 7 х број ме-

сеци) ' 
9 Искористени средства во периодот за кој е 

составена пресметката 
10 Остаток од средствата за користење (ред. 

бр. 8 - ред. бр. 9) 

Во. 198- .година 

(Потпис на раководителот 
на финансиската служба) 

(Потпис на раководителот 
на корисникот на општес-

твени средства) 
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Страна 
шоци на работење го и за начинот на составу 
вање пресметка на средствата и доставување 
на Службата на општествено го киш оводство ! 781 

1006.. Правилник за начинот на утврдување на из-
носот на средствата за чисти лични доходи, 
заедничка потрошувачка и за определени тро-


