
Прилог 1
Попуњава Народна банка Србије 
Матични број: Шифра делатности: ПИБ:
Седиште:

СТАТИСТИЧКИ  ИЗВЕШТАЈ 
за 20 ____. годину

Група рачуна, рачун П О З И Ц И Ј А Ознака за АОП Текућа  
година

Претходна година

1 2 3 4 5
630 Трошкови зарада 9001
631 Трошкови накнада зарада 9002
632 Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада 9003
633 Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада 9004
634 Трошкови накнада за привремене и повремене послове 9005

635 Остали лични расходи 9006
640 Трошкови материјала 9007
641 Трошкови производних услуга 9008

део 641 Трошкови закупнина 9009
део 641 Трошкови закупнина за земљиште 9010

642 Трошкови амортизације 9011
643 Нематеријални трошкови (без пореза и доприноса) 9012

део 643 Трошкови премија осигурања 9013

део 643 Накнада трошкова запосленима 9014
део 643 Трошкови накнада другим физичким лицима 9015
део 643 Трошкови чланарина 9016
део 643 Трошкови репрезентације 9017

Трошкови пореза, осим пореза на зараде и накнаде зарада, пореза на остале 
приходе грађана и пореза на добит

9018

645 Трошкови доприноса 9019
646 Остали трошкови 9020

део 668 Новчане казне и пенали 9021
68 Расходи по основу курсних разлика 9022
746 Остали приходи оперативног пословања 9023

део 746 Приходи од давања земљишта у закуп 9024
766 Приходи од дивиденди и учешћа 9025

део 768 Приходи од накнаде штете по основу осигурања 9026
78 Приходи од курсних разлика 9027

део 30, део 309 Залихе 9028
300, 301, 302, део 309 Залихе материјала, залихе алата и инвентара и залихе резервних делова 9029

303, део 309 Остале залихе 9030
304, део 309 Средства стечена наплатом потраживања 9031
306, део 309 Недовршена производња 9032
307, део 309 Залихе готових производа 9033

Просечан број запослених по основу стања на крају месеца 9034

У _______________, 

дана ____________

Гувернер

____________________
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