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367. 

Врз основа на член 7 став 2 од Законот за привремена 
забрана на располагањето со дел од општествените сред-
ства за исплатување на лични доходи во 1984 година 
(„Службен лист на СФРЈ", бр. 20/84), сојузниот секретар 
за финансии пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИ-
НОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ИСПЛА-
ТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ЧИСТИТЕ ЛИЧНИ ДОХО-
ДИ ВО 1984 ГОДИНА ОД СТРАНА НА КОРИСНИКОТ 
НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ШТО НЕ ГИ НАМИ-
РИЛ ВТАСАНИТЕ ОБВРСКИ ИЛИ ИСКАЖАЛ НЕ-
ПОКРИЕН ЗАГУБА ВО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА 

1983 ГОДИНА 
Член 1 

Во Правилникот за начинот на утврдување на сред-
ствата за исплата на аконтациите на чистите лични дохо-
ди во 1984 година од страна на корисникот на општестве-
ни средства што не ги намирил втасаните обврски или 
искажал непокриена загуба во завршната сметка за 1983 
година („Службен лист на СФРЈ", бр. 25/84) во член 8 на 
крајот на точката 1 наместо точка и запирка се става за-
пирка и се додаваат зборовите: „зголемен за дел од изно-
сот од контото 257 - Распоредени средства на чистиот до-
ход за лични доходи, што се однесува на чистиот личен 
доход исплатен во 1984 година по конечната пресметка на 
личните доходи за 1983 година.". 

Член 2 
Во член 12 по точка 4 се додава нова точка 4а, која 

гласи: 
,,4а) под реден број 7 се внесува износот што ќе се до-

бие кога износот од редниот број 5 ќе се помножи со про-
центот под реден број 6 и со тој износ ќе се зголеми изно-
сот под реден број 5. На пример, ако под реден број 5 е 
искажан износ 5,000.000, а под реден број 6 - процент 
21,5%, износот што се внесува под реден број 7 се утвр-
дува на следниот начин: 5,000.000x21,5%= 1,075.000; 
5,000.000+1,075.000 - 6,075.000 динари;". 

Во точка 5 по зборовите: „лични доходи" се додаваат 
зборовите: „и надоместот на чистите лични доходи". 

Член 3 
По член 12 се додаваат нови чл. 12а до 12и, кои гла-

сат: 
„Член 12а 

Организацијата која искажала непокриена загуба во 
завршната сметка за 1983 година доставува и податоци на 
образецот ООЗТ-и - Податоци за резултатот од работење-
то по завршната сметка за 1983 година, односно на Обра-

зецот РО-и - Консолидиран биланс на успехот на основни-
те организации на здружен труд во состав на работната 
организација на 31 декември 1983 година, што се составен 
дел на овој правилник. 

Член 12б 
Основните организации на здружен труд ќе го соста-

ват образецот ООЗТ-и ќе го достават, во три примероци, 
до работната организација во чиј се состав, во рок од 10 
дена од денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

На сообразен начин, во согласност со став 1 од овој 
член, постапуваат и основните задружни организации и 
основните организации на кооперанти. 

Член 12в 
Организацијата, освен организацијата од член 12б, го 

составува образецот ООЗТ-и и го доставува, во еден при-
мерок, до Службата на општественото книговодство на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на организацијата, во рок 
од 10 дена од денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник. 

Член 12г 
Образецот ООЗТ-и организацијата го составува врз 

основа на податоците од образецот Биланс на состојбата, 
од образецот Деловни резултати во текот на годината -
Биланс на успесите (во натамошниот текст: Биланс на ус-
песите) и од образецот Посебни податоци што се внесени 
во колоната на завршната сметка за 1983 година, и тоа: 

1) под реден број 1 се внесува податокот од редниот 
број 72 од обрезецот Биланс на успесите: 

2) под реден број 2 се внесува збирот на износите од 
ред. бр. 113 до 116 и 118 до 121 од образецот Биланс на ус-
песите; 

3) под реден број 3 се внесува збирот на износите од 
ред. бр. 4 до 7 од образецот Посебни податоци; 

4) под реден број 4 се внесува податокот од редниот 
број 129 од образецот Биланс на состојбата; 

5) под реден број 5 се внесува бројот од редниот број 
47 од образецот Посебни податоци. 

Член 12д 
Работната организација што во својот состав има ос-

новни организации на здружен труд, земјоделската задру-
га што во својот состав има основни задружни организа-
ции и работната организација на кооперанти што во сво-
јот состав има основни организации на кооперанти го сос-
тавува образецот РО-и и го доставува, во еден примерок, 
до Службата на општественото книговодство на чие под-
рачје се наоѓа нивното седиште, во рок од 12 дена од денот 
на влегувањето во сила на овој правилник. 

Член 12ѓ 
Образецот РО-и го составува организацијата од член 

12д на овој правилник врз основа на податоците од обра-
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зецот ООЗТ-и што ќе ги прими од основните организации 
на здружен труд, од основните задружни организации од-
носно од основните организации на кооперанти во својот 
состав, и тоа: 

1) во колона 3 го внесува податокот од редниот број 2 
од образецот ООЗТ-и; 

2) во колона 4 го внесува податокот од редниот број 4 
од образецот ООЗТ-и. 

Член 12е 
Организацијата од член 12д на овој правилник, врз 

основа на податоците од образецот РО-и, утврдува дали 
непокриената загуба на основните организации на 
здружен труд, на основните здружени организации однос-
но на основните организации на кооперанти во нејзиниот 
состав, е консолидиран (збирот во колона 3 поголем од 
збирот во колона 4) или не е консолидиран (збирот во ко-
лона 4 поголем од збирот во колона 3) и таа констатација 
ја внесува во Забелешката на образецот ООЗТ-и. 

Член 12ж 
Организацијата од член 12д на овој правилник доста-

вува до Службата на општественото книговодство на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на организацијата еден при-
мерок од образецот РО-и заедно со два примерока од об-
разецот ООЗТ-и. 

Член 12з 
Службата на општественото книговодство доставува 

до надлежната организациона единица на Службата на оп-
штественото книговодство еден примерок од образецот 
ООЗТ-и за основните организации на здружен труд, за ос-
новните задружни организации односно за основните ор-
ганизации на кооперанти што се наоѓаат на подрачјето на 
другите организациони единици на Службата на општес-
твеното книговодство. 

Член 12ѕ 
Организационата единица на Службата на општес-

твеното книговодство води регистар на основните органи-
зации на здружен труд, на основните задружни организа-
ции и на основните организации на кооперанти чија не-
покриен* загуба не е консолидиран, како и на организа-
циите од член 12в на овој правилник. 

Во регистарот од став 1 на овој член не се воведуваат 
организациите и заедниците од член 5 точка 1 на Законот 
за привремена забрана на располагањето со дел од оп-
штествените средства за исплатување на лични доходи во 
1984 година. Член 12и 

Службата на општественото книговодство на Југос-
лавија, за организациите од член 12ѕ, ќе ги достави до Со-
јузниот секретаријат за финансии податоците што се 
содржани во образецот ООЗТ-и, по територии на републи-
ките и автономните покраини, до 30 јули 1984 година, а 
податоците за исплатените чисти лични доходи и за надо-
местите на чистите лични доходи во пресметковните пери-
оди во 1984 година и во истиот период на претходната 
година, и тоа: за период јануарн-јуни и јануари- септем-
ври во рок од 45 дена од денот на истекот на пресметков-
ниот период, а по завршната сметка за 1984 година до 15 
март 1985 година." Ч л е н 4 

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од де-
нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ**. 

Образец ООЗТ-и 

Бр. 1-7092/1 
26 јуни 1984 година 

Белград 

Сојузен секретар за 
финансии, 

Владо Клеменчиќ е. р. 

П О Д А Т О Ц И 
ЗА РЕЗУЛТАТОТ ОД РАБОТЕЊЕТО ПО ЗАВРШНАТА 

СМЕТКА ЗА 1983 ГОДИНА 

Реден 
број Елементи Износ 

1 2 3 

1 Вкупен приход за 1983 година 
2 Дел од чистиот доход распореден за 

унапредување и проширување на мате-
ријалната основа на трудот и за резер-
ви 

3 Чисти лични доходи и надомести на 
чистите лични доходи за 1983 година 

4 Непокриена загуба во завршната смет-
ка за 1983 година 

5 Просечен број на вработени врз основа 
на часови на работа во 1983 година 

Забелешка: ^покриената загуба искажана на ред. број 4 
консолидиран - не е консолидиран 

КОНСОЛИДИРАН БИЛАНС НА УСПЕСИТЕ НА ОС-
НОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 
СОСТАВ НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА НА 31 ДЕ-

КЕМВРИ 1983 ГОДИНА 

(во динари) 
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О Д Л И К У В А Њ А 
УКАЗ 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ-

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и ку в а : 
- по повод педесетгодишнината од постоењето, а за 

заслуги во развивањето и унапредувањето на пријателски-
те односи и соработката помеѓу Социјалистичка Федера-
тивна Република Југославија и Кралството Данска 

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ЅВЕЗДА НА ЃЕРДАН 
Друштвото на данско-југословенското пријателство 

- ДАН ЈУГ. 

Бр. 103 
8 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

У К А З 

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИ 

КА ЈУГОСЛАВИЈА 
врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Соција-

листичка Федеративна Република Југославија одлучува да 
се 

о д л и к у в а : 
- за особени заслуги и придонес во развивањето на 

деловната соработка и пријателските односи помеѓу Со-
цијалистичка Федеративна Република Југославија и Сое-
динетите Американски Држави 

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛА-
ТЕН ВЕНЕЦ 

Friedman Harold ѕ. Robert, директор на U.S. FURNI-
TURE Industries и член на Управниот одбор на Југосло-
венско-американскиот совет. 

Бр. 104 
8 ноември 1983 година 

Белград 

Претседател 
на Претседателството на 

СФРЈ, 
Мика Шпиљак, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

367. Правилник за дополненија на Правилникот за 
начинот на утврдување на средствата за исплата 
на аконтациите на чистите лични доходи во 1984 
година од страна на корисникот на општествени 
средства што не ги намирил втасаните обврски 
или искажал непокриена загуба во завршната 
сметка за 1983 година 915 
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