Navodila ED 10
-NAVODILAPOROČANJE O SPREMEMBI STANJA ZADOLŽENOSTI – OBRAZEC ED 10
Občina mora skladno s 17. in 18. členom Pravilnika ob vsaki spremembi načrta črpanja in
odplačila glavnice in obresti preko aplikacije e-Dolg - občine v predpisanih rokih posredovati
podatke o stanju zadolženosti občine in pravnih oseb na ravni občine.
Obrazec ED 10 – pogodbe in dinamika se nahaja med hitrimi povezavami na osnovni
strani. Ta stran se odpre takoj ob uspešni prijavi v aplikacijo https://e-dolg.mf-rs.org/
Slika 1

S klikom na gumb Pogodbe in dinamika ED 1 se odpre novo podokno (Slika 2), ki omogoča:
Slika 2





ISKANJE
VNESENIH
POGODB GLEDE
NA IZBRANE
KRITERIJE



IZPIS STANJA
POGODB, KI
USTREZAJO
IZBRANIM
KRITERIJEM

VNOS NOVE
POGODBE

Pred nadaljnjimi spremembami pogodbe (npr. sprememba višine glavnice ali obresti v
odplačilnem načrtu ter mesečna realizacija plana, zatem ko MF pogodbo že potrdi – ima pogodba
status veljavna, preklicana) je potrebno POGODBO NAJPREJ DATI V STATUS »Priprava«
(slika 3, slika 4, slika 5).
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Slika 3

1.Pogodbo pred
urejanjem
odpremo, s klikom
na naziv pogodbe

Slika 4

2. Razširimo meni Podatki
obrazca (ED-10) in odpremo
Pogodbo
3. V sklopu spremembe
statusov je možno obrazcu
spremeniti status »Vrni v
pripravo« in ga nato urejati.
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Slika 5

Da lahko oddate poročilo o
realiziranem odplačilu glavnice
oziroma obresti, mora biti pogodba
najprej potrjena s strani MF – imeti
status V pripravi

Pogodbo je mogoče
spreminjati skozi vse menije –
Pogodba, Odplačilni pogoji,
Odplačilni načrt, tako da
kliknemo na gumb UREDI

Ko so podatki shranjeni, jih
PREVERITE in ODDATE NA
MF v potrditev

!!! V katerem koli
meniju urejate,
spreminjate podatke
jih je potrebno
SHRANITI!!!

Sprememba višine glavnice in obresti – mesečna realizacija plana
Slika 6

Znotraj menija Podatki obrazca (ED-10) izberete
Odplačilni načrt

3

Navodila ED 10
Nato se odpre novo podokno v katerem lahko urejate uvožene in še ne realizirane odplačilne
načrte, to je mogoče s klikom na gumb Uredi (Slika 7).
Slika 7

Za tem se prikaže podroben ogled planskih podatkov (Slika 8), ki jih je potrebno realizirati (takrat
ko natančno vemo kakšna je bila sprememba – kakšno je bilo dejansko odplačilo glavnice in
obresti)
Slika 8

Če je realizacija enaka planu
se planske podatke samo
realizira – Realiziraj plan

V kolikor planski
podatki
odstopajo od
dejanskih
odplačil je
potrebno dodati
realizacijo –
Dodaj realizacijo
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Ko podatek realiziramo in shranimo, se obveznost glavnice kot je prikazan v sliki 7, po
uspešni realizaciji obarva zeleno (Slika 9) (to pomeni, da je bila odplačana), !!!zatem je
potrebno podatke ponovno preveriti in oddati na MF!!!.
Slika 9
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