Образац: НЗ-2
Општина - град ___________________________

ОБРАЧУН
УКУПНО ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТЕ ПРАВА УТВРЂЕНИХ ЗАКОНОМ У
МЕСЕЦУ __________ 20 ___. ГОДИНЕ, А ЗА ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ У ПРЕТХОДНОМ
__________ МЕСЕЦУ 20 ___. ГОДИНЕ
Ред.
бр.
1

Број
корисника
3

OПИС
2

I

НАКНАДА ЗАРАДЕ (1+2+3)

1.

Средства за рефундације послодавцима на основу образаца
НЗ-1 оверених од општинске управе и организације надлежне
1
за послове платног промета
Средства за послодавце који исплату накнада зарада врше по
2
преносу средстава из буџета Републике
Накнада зараде лицима, која самостално обављају делатност и
то искључиво ако су она једино запослена, односно ако немају
3
и других запослених (члан 10. став 1. тач. 2) Закона)

2.
3.

II

ЗА ОСТАЛА ПРАВА (навести која)

III

УКУПНО: (I + II)

IV

Стање новчаних средстава на подрачуну на дан 1. у текућем
месецу

Потребна средства за доспеле
обавезе из претходног месеца:
4

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА (III-IV)

ОБРАЧУН САСТАВИО

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
М. П.

________________________________

________________________________

________________________________
(Име и презиме одговорног лица)
Број телефона _______________________

Датум састављања обрачуна

Број факса ___________________________

____________________________

НАПОМЕНА: Попуњава општинска односно градска управа и доставља Министарству за социјална питања
најкасније до 10-ог у текућем месецу за доспеле обавезе у претходном месецу
4337102.080/12

______________________
1
Потребна средства за рефундације послодавцима накнада зарада исказује се искључиво на основу збира појединачно
поднетих и оверених образаца НЗ-1 од стране општинске, односно градске управе и надлежне организације за послове
платног промета.
2
Средства за послодавце који исплате накнада зарада врше по преносу средстава из буџета Републике исказују се на
основу збира појединачно поднетих образаца НЗ-1 оверених само од општинске, односно градске управе на основу
списка који утврди Министарство финансија.
3
Обрачун потребних средстава за накнаде зарада за кориснике из члана 10. став 1. тачка 2. Закона за које обрачун и
исплату врши општинска односно градска управа, врши се на основу образаца НЗ-1 које састављају општинске, односно
градске управе.

www.cekos.rs

