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 Упатство за пополнување на XML за годишен буџет 

Опис на полињата за пополнување на XML за годишниот буџет.
 Елемент Опис 
1. razdel Раздел на ЈЗУ. Пет цири. NNNNN 
2. rkb Ркб на ЈЗУ. Пет цифри. NNNNN 
3. kontop 

kontor730
Приходно конто. За тип на сметка 730 се пишува во шест цифри 
7NNNNN, за останатите типови сметки (400, 500) се пишува со три 
цифри. 7NN

4. iznos Цел број без децимални места. Се внесува вкупниот износ за цела 
година. 

5. kontor Расходно конто. Секогаш се пополнува со три цифри. 4NN 

Што се проверува:

Називот на датотеката е пожелно да биде со латинични букви и да нема празни места.
Пожелно  е  да  го  содржи  кодот  на  ЈЗУ  за  кое  се  однесува  и  годината,  на  пример
ZZZ_2016.XML.

Освен структурата на XML датотеката која треба да биде направена според XSD шемата
која е дадена во прилог, потребно е таговите за приходните конта за одреден тип на
сметки да се појавуваат во  XML  датотеката пред таговите за расходните конта. Исто
така таговите за типови на сметки треба задолжително да бидат по редослед (прво
групата 400 потоа 500 и на крај  730).  Ако не се предвидува да има трансакции во
одредена група (на пример за донации) задолжително е да се појави тагот за тип 400,
но празен, во него да нема ставки за приходни и расходни конта.

За  контата  кои  се  јавуваат  во  одреден  тип  на  сметки  треба  да  се  дозволени
трансакциите (како на пример одлив – расход од тип на сметка 730 за плата на конта
401,402). Вкупната сума на износите приходните конта за одреден тип на сметки треба
да е еднаква за сумата на износите за расходните конта за истиот тип на сметки.

Ако датотеката не задоволува некои од наведените услови нема да биде прифатена
како валидна во системот на е-Трезор и ќе треба по корекција да се поднесе повторно.

Предадена валидна XML датотека

По успешното предавање на датотеката следи одобрување на наведените износи од
страна на ФЗОМ по проверката дали се соодветни на претходно утврдените износи.
Откако  ќе  се  одобри  годишниот  план  од  страна  на  ФЗОМ,  автоматски  ќе  важи
почнувајки  од  01.01.2016  година.  Понатамошно  предавање  на  XML  датотеки  за
буџетски  планови  ќе  биде  непотребно  и  невозможно.  Промените  ќе  се  прават  по
потреба како и досега, со пренамена на средства.


