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На основу члана 59. став 1. тачка г) Закона о буџетском 

систему Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 16. став 4. 
Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број 94/15) и члана 82. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 
121/12, 15/16 и 57/16), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЈЕШТАВАЊУ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се форма, садржај, начин 

припреме, презентације и достављања финансијских извје-
штаја корисника прихода буџета Републике Српске, општи-
на, градова и фондова, те форма, садржај, начин припреме 
и презентације (консолидованих) финансијских извјештаја 
за одређене јединице (нивое) власти.

Члан 2.
Одредбе овог правилника примјењују се на корисни-

ке прихода буџета (у даљем тексту: корисници буџета или 
буџетски корисници) Републике Српске (у даљем тексту: 
Република), општина, градова и фондове дефинисане у 
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске.

Члан 3.
(1) Под финансијским извјештајима из члана 1. овог 

правилника подразумијевају се:
1) мјесечни финансијски извјештаји,
2) квартални финансијски извјештаји,
3) годишњи финансијски извјештаји појединачних

буџетских корисника и
4) годишњи финансијски извјештаји за одређене једи-

нице власти.
(2) Обрасци финансијских извјештаја из става 1. овог 

члана налазе се у прилогу овог правилника, који чини ње-
гов саставни дио.

Члан 4.
(1) У погледу финансијског извјештавања буџетских 

корисника разликују се сљедеће јединице власти:
1) републички ниво власти,

2) ниво власти јединица локалних самоуправа (општинa
и градовa) и

3) фондови обавезног социјалног осигурања који нису
укључени у буџет и/или Главну књигу трезора Републике 
као засебан ниво власти.

(2) Фондови обавезног социјалног осигурања који су 
укључени у буџет и/или Главну књигу трезора Републике у 
погледу обавеза финансијског извјештавања посматрају се 
као појединачни корисници буџета Републике и припадају 
републичком нивоу власти.

Члан 5.
(1) Појам “главна књига трезора” (у даљем тексту: ГКТ) 

у смислу овог правилника односи се на: Главну књигу тре-
зора Републике, главне књиге трезора општина, градова и 
фондова у којима је уведено трезорско пословање (локални 
трезори), али и главне књиге фондова у којима није уведено 
трезорско пословање.

(2) Појам “ван главне књиге трезора” (у даљем тексту: 
ван ГКТ) односи се на књиговодствену евиденцију буџет-
ских корисника изван Главне књиге трезора Републике и 
главних књига трезора општина и градова.

(3) Појам “систем јединствених рачуна трезора” у сми-
слу овог правилника обухвата рачуне јавних прихода, тран-
сакционе рачуне, инвестиционе рачуне и рачуне посебних 
намјена Републике Српске, општина, градова и фондова у 
којима је уведено трезорско пословање, али и фондова у 
којима није уведено трезорско пословање.

(4) Појам “попуњавање образаца” представља уношење 
података на основу стања одговарајућих конта у главној књи-
зи у прописану форму образаца финансијских извјештаја. 
Буџетски корисници који послују ван ГКТ прописане обра-
сце финансијских извјештаја попуњавају на основу стања 
одговарајућих конта у њиховој књиговодственој евиденцији.

(5) Појам “листање образаца” представља покретање 
генерисања и штампања креираног финансијског извјешта-
ја из базе трезорског система пословања (СУФИ/СОФИ). 
Буџетски корисници који у цијелости послују преко ГКТ 
прописане обрасце финансијских извјештаја листају из 
трезорског система. Попуњавању прописаних форми 
образаца финансијских извјештаја приступају искључиво 
уколико је то неопходно због преправљања упоредних по-
датака претходног извјештајног периода усљед примјене 
МРС-ЈС 3 Рачуноводствене политике, промјене рачуновод-
ствених процјена и грешке.

(6) Појам “сачињавање образаца” обухвата поступак 
припреме образаца финансијских извјештаја путем компи-
лације података из различитих извора, укључујући елими-
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нацију признатих вриједности проистеклих из међусобних 
трансакција између или унутар јединица власти, те оба-
вљање одговарајућих аритметичких и логичких израчуна 
ради добијања податка који се уносе у образац (активности 
карактеристичне за процес консолидације).

(7) Појмови “састављање извјештаја”, “сачињавање 
извјештаја” и “припремање извјештаја” еквиваленти су 
и представља припрему образаца, али и пратећих елеме-
ната годишњих и периодичних финансијских извјештаја 
захтијеваних овим правилником, као што су образложења, 
ноте и слично. 

(8) Ријеч “консолидовани” стављена у заграду у смислу 
овог правилника означава могућност да ће неки од односних 
финансијских извјештаја имати консолидовани карактер.

Члан 6.
(1) Заглавље образаца финансијских извјештаја по-

пуњава се на сљедећи начин:
1) у лијевом углу уносе се назив институције у чијој

надлежности се буџетски корисник налази, пуни назив 
буџетског корисника, адреса и телефон буџетског корисни-
ка и трансакциони рачуни преко којих буџетски корисник 
послује,

2) у десном углу у дијелу “Статистички и порески ко-
дови” уносе се матични број и шифра дјелатности према 
класификацији из статистичког регистра и порески једин-
ствени идентификациони број буџетског корисника,

3) у дијелу “Кодови буџетске класификације” уноси се
организациони код (или распон организационих кодова) 
као бројчана ознака додијељена буџетском кориснику кроз 
шифарник Министарства финансија,

4) у доњем десном углу уписивањем знака X у једну од
понуђених кућица означава се да ли је ријеч о појединач-
ном, збирном или консолидованом типу обрасца и

5) испод назива извјештаја уноси се период за који се
подноси извјештај, односно датум извјештаја.

(2) У заглавље појединачног Обрасца 1 и Обрасца 3б 
уноси се и основни функционални код који буџетски ко-
рисник најчешће користи.

Члан 7.
(1) Подаци у обрасцима финансијских извјештаја попуња-

вају се на основу стања одговарајућих конта у главној књизи.
(2) Подаци се уносе у конвертибилним маркама (КМ) 

без децималних мјеста уколико није другачије захтијевано 
на обрасцу.

(3) У колонама образаца које се односе на планиране 
позиције уносе се подаци из посљедњег финансијског пла-
на буџетског корисника званично усвојеног од надлежне 
институције / надлежног органа за годину за коју се ради 
извјештај (одлука о привременом финансирању, првобитни 
буџет или ребаланс буџета).

Члан 8.
(1) Лица која су одговорна за тачност финансијских 

извјештаја прописана су Законом о буџетском систему 
Републике Српске.

(2) Годишње и периодичне финансијске извјештаје пот-
писују лице одговорно за састављање извјештаја и руково-
дилац извјештајног ентитета.

ГЛАВА II
МЈЕСЕЧНО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

1. Образац за мјесечно финансијско извјештавање

Члан 9.
Образац за мјесечно извјештавање је Образац 1 - Обра-

зац за мјесечно извјештавање.

Члан 10.
(1) Образац 1 - Образац за мјесечно извјештавање 

састоји се од двије табеле (Табела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 представља преглед прихода и расхода 
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и прими-
така и издатака у извјештајном периоду приказан по рачу-
новодственим фондовима.

(3) Табела 1 садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 4, 5,

6, 7, 8 и 9, изузев група 47 и 77,
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи позиција извје-

штаја,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се буџетска средства и

буџетски издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 
1. јануара до краја мјесеца за који се припрема извјештај,
на рачуноводственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја мјесеца за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја мјесеца за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја мјесеца за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја мјесеца за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи оства-
рених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачун-
ског карактера) и примитака и издатака у извјештајном пе-
риоду добијени сабирањем износа из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се са негативним
предзнаком износи прихода и расхода (осим прихода и 
расхода обрачунског карактера) и примитака и издатака 
исказаних у извјештајном периоду по основу трансакција 
између или унутар јединица власти, а које је потребно ели-
минисати у поступку консолидације и

10) у колону 10 - Укупно, уносе се консолидовани изно-
си добијени сабирањем износа из колона 8 и 9.

(4) Табела 2 представља преглед промјена у стању фи-
нансијске имовине, обавеза и разграничења на почетку и 
крају извјештајног периода по рачуноводственим фондови-
ма. Умањење салда евидентира се знаком минус (-) испред 
нумеричког износа израчунате промјене у стању.

(5) Табела 2 садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 1 и 2,
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи позиција извје-

штаја,
3) у колону 3 - Фонд 01, уноси се промјена у стању фи-

нансијске имовине, обавеза и разграничења на рачуновод-
ственом фонду 01 на крају извјештајног периода у односу 
на стање истих исказано на почетку извјештајног периода, 
тј. на дан 1. јануар извјештајне године,

4) у колону 4 - Фонд 02, уноси се промјена у стању фи-
нансијске имовине, обавеза и разграничења на рачуновод-
ственом фонду 02 на крају извјештајног периода у односу 
на стање истих исказано на почетку извјештајног периода, 
тј. на дан 1. јануар извјештајне године,

5) у колону 5 - Фонд 03, уноси се промјена у стању фи-
нансијске имовине, обавеза и разграничења на рачуновод-
ственом фонду 03 на крају извјештајног периода у односу 
на стање истих исказано на почетку извјештајног периода, 
тј. на дан 1. јануар извјештајне године,

6) у колону 6 - Фонд 04, уноси се промјена у стању фи-
нансијске имовине, обавеза и разграничења на рачуновод-
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ственом фонду 04 на крају извјештајног периода у односу 
на стање истих исказано на почетку извјештајног периода, 
тј. на дан 1. јануар извјештајне године,

7) у колону 7 - Фонд 05, уноси се промјена у стању фи-
нансијске имовине, обавеза и разграничења на рачуновод-
ственом фонду 05 на крају извјештајног периода у односу 
на стање истих исказано на почетку извјештајног периода, 
тј. на дан 1. јануар извјештајне године,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи промје-
на у стању финансијске имовине, обавеза и разграничења 
на почетку и крају извјештајног периода на свим рачуно-
водственим фондовима добијени сабирањем износа из ко-
лона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се са супротним пред-
знаком износи промјена у стању финансијске имовине, обаве-
за и разграничења на почетку и крају извјештајног периода по 
основу трансакција између или унутар јединица власти, а које 
је потребно елиминисати у поступку консолидације и

10) у колону 10 - Укупно, уносе се консолидовани изно-
си добијени сабирањем износа из колона 8 и 9.

2. Подносиоци и рокови подношења мјесечног 
финансијског извјештаја

Члан 11.
(1) Буџетски корисници који немају властите банковне 

рачуне, тј. корисници чија је главна књига у цијелости у 
саставу ГКТ Републике или јединица локалне самоуправе, 
немају обавезу листања/попуњавања и достављања обра-
сца за мјесечно извјештавање.

(2) Буџетски корисници који имају властите банковне 
рачуне, тј. корисници чија је главна књига дјелимично или 
потпуно ван ГКТ Републике или јединица локалне само-
управе, попуњавају Образац 1 - Образац за мјесечно извје-
штавање на основу података из њиховог књиговодства, тј. 
подацима за трансакције које се врше преко властитих бан-
ковних рачуна буџетских корисника изван ГКТ.

(3) Попуњени образац у електронској форми корисници 
буџета Републике достављају надлежном министарству.

(4) Надлежно министарство врши контролу формалне, 
рачунске и логичке исправности примљених података и 
њихово обједињавање за кориснике исте групе (нпр. инсти-
туције културе, студентски домови и сл.).

(5) Након извршене контроле и обједињавања, надле-
жна министарства обрасце просљеђују Министарству фи-
нансија у року од 20 дана од истека мјесеца.

(6) Корисници буџета Републике који нису у надле-
жности неког министарства попуњени образац у електрон-
ској форми достављају Министарству финансија у року од 
20 дана од истека мјесеца.

(7) Корисници буџета јединица локалне самоуправе по-
пуњени образац у електронској форми у року од 20 дана од 
истека мјесеца достављају надлежној служби за финансије 
општине или града.

Члан 12.
(1) На основу података из ГКТ, Министарство финан-

сија и надлежне службе за финансије општина, градова и 
фондова који нису укључени у буџет и/или ГКТ Републике 
попуњавају (збирни) Образац 1 за ГКТ.

(2) Министарство финансија и надлежне службе за фи-
нансије општина и градова у року од 25 дана од истека мје-
сеца обједињавају податке из ГКТ и ван ГКТ, врше неопхо-
дне елиминације и сачињавају (консолидовани) Образац 1 
за свој ниво власти.

(3) Надлежне службе за финансије јединица локалне 
самоуправе и фондова који нису укључени у буџет и/или 
ГКТ Републике (консолидовани) Образац 1 достављају Ми-
нистарству финансија у електронској форми у року од 25 
дана од истека мјесеца.

(4) Министарство финансија врши формалну контролу 
и обједињавање Обрасца 1 за све јединице локалне само-
управе и фондове који нису укључени у буџет и/или ГКТ 

Републике, те сачињава консолидовани Образац 1 за све 
нивое власти у року од 30 дана од истека квартала.

Члан 13.
(1) Мјесечни извјештаји састављају се за сваки мјесец 

фискалне године, без обзира на обавезу састављања квар-
талних или годишњих извјештаја.

(2) Ради давања благовремених али и реалних подата-
ка за оцјену фискалне стабилности, приликом попуњавања 
Обрасца 1 у одређеним случајевима може се приступити 
процјени уз давање напомена о разлозима одступања пода-
така датих у обрасцу од стања у главној књизи у тренутку 
састављања извјештаја.

ГЛАВА III
КВАРТАЛНО ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

1. Обрасци за квартално финансијско извјештавање

Члан 14.
Обрасци за квартално финансијско извјештавање су:
1) Образац 2 - Преглед планираних и остварених при-

хода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01,

2) Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05,

3) Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фондо-
вима од 01 до 05,

4) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 
буџета и

5) Образац ПИФ - Периодични извјештај о извршењу 
по рачуноводственим фондовима.

Члан 15.
(1) Образац 2 - Преглед планираних и остварених при-

хода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01 састоји се од двије табеле (Та-
бела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 представља упоредни преглед планираних 
и извршених прихода (осим обрачунских) и примитака у 
извјештајном периоду, исказаних у ГКТ на општем рачуно-
водственом фонду 01.

(3) Табела 1 садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 7 

(изузев групе 77), 8 и 9,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста прихода и 

примитака на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Првобитни буџет, уноси се првобитно 

усвојен годишњи финансијски план (буџет или одлука о 
привременом финансирању, уколико буџет није усвојен) 
прихода и примитака,

4) у колону 4 - Корекција, уноси се разлика између 
првобитног и коначног буџета; смањења првобитно пла-
нираног износа евидентирају се негативним предзнаком; 
уколико је првобитни буџет истовремено и коначни буџет, 
у колону 4 уписују се нуле,

5) у колону 5 - Коначни буџет, уноси се посљедњи усво-
јени финансијски план (ребаланс буџета или првобитни 
буџет уколико није вршено његово ребалансирање); износи 
у колони 5 добијају се сабирањем износа из колона 3 и 4; 
уколико није вршено ребалансирање првобитног буџета, 
колоне 3 и 5 биће једнаке,

6) у колону 6 - Извршење, уносе се износи прихода 
(осим обрачунских) и примитака исказани у извјештајном 
периоду, тј. од 1. јануара до краја квартала за који се при-
према извјештај,

7) у колону 7 - Разлика, уносе се подаци који предста-
вљају разлику извршења (колона 6) у односу на коначан 
буџет (колона 5); износи са позитивним предзнаком указују 
на извршење изнад буџетских оквира и обрнуто,
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8) у колону 8 - Проценат, уноси се проценат извршења у
односу на коначан буџет ((колона 6 / колона 5) *100),

9) у колону 9 - Извршење претходне године, уносе се
износи прихода и примитака исказани у истом извјештај-
ном периоду претходне године и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће године у односу на исти 
извјештајни период претходне године ((колона 6 / колона 
9) *100).

(4) Колоне 3, 4 и 5 у Табели 1 Обрасца 2 који се по-
пуњава за појединачног буџетског корисника уобичајено су 
празне будући да се приходи и приливи најчешће планирају 
на нивоу буџета као цјелине, а не на нивоу појединачних 
буџетских корисника.

(5) Табела 2 представља упоредни преглед планира-
них и извршених расхода (осим обрачунских) и издатака у 
извјештајном периоду, исказаних у ГКТ на општем рачуно-
водственом фонду 01.

(6) Табела 2 садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класе 4

(изузев групе 47), класа 5 и 6,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста расхода и

издатака на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Првобитни буџет, уноси се првобитно

усвојен годишњи финансијски план (буџет или одлука о 
привременом финансирању - уколико буџет није усвојен) 
расхода и издатака,

4) у колону 4 - Корекција, уноси се разлика између пр-
вобитног и коначног буџета; смањења првобитно планира-
них износа евидентирају се негативним предзнаком; уко-
лико је првобитни буџет истовремено и коначни буџет, у 
колону 4 уписују се нуле,

5) у колону 5 - Коначни буџет, уноси се посљедњи усво-
јени финансијски план (ребаланс буџета или првобитни 
буџет уколико није вршено његово ребалансирање); износи 
у колони 5 добијају се сабирањем износа из колона 3 и 4; 
уколико није вршено ребалансирање првобитног буџета, 
колоне 3 и 5 биће једнаке,

6) у колону 6 - Извршење, уносе се износи расхода
(осим обрачунских) и издатака исказани у извјештајном 
периоду, тј. од 1. јануара до краја квартала за који се при-
према извјештај,

7) у колону 7 - Разлика, уносе се подаци који предста-
вљају разлику извршења (колона 6) у односу на коначан 
буџет (колона 5); износи са позитивним предзнаком указују 
на извршење изнад буџетских оквира и обрнуто,

8) у колону 8 - Проценат, уноси се проценат извршења у
односу на коначан буџет ((колона 6 / колона 5) *100),

9) у колону 9 - Извршење претходне године, уносе се
износи расхода и издатака исказани у истом извјештајном 
периоду претходне године и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће године у односу на исти 
извјештајни период претходне године ((колона 6 / колона 
9) *100).

Члан 16.
(1) Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 

издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05 састоји се од двије табеле (Табела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 представља преглед прихода и примитака 
исказаних у извјештајном периоду у ГКТ разврстан по ра-
чуноводственим фондовима. 

(3) Табела 1 садржи 10 колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 7, 8

и 9,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста прихода и

примитака на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се приходи и примици

исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја 

квартала за који се припрема извјештај, на рачуноводстве-
ном фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се приходи и примици
исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја 
квартала за који се припрема извјештај, на рачуноводстве-
ном фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се приходи и примици
исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја 
квартала за који се припрема извјештај, на рачуноводстве-
ном фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се приходи и примици
исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја 
квартала за који се припрема извјештај, на рачуноводстве-
ном фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се приходи и примици
исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја 
квартала за који се припрема извјештај, на рачуноводстве-
ном фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи прихода
и примитака у извјештајном периоду добијени сабирањем 
износа из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Претходна година укупно, уносе се укуп-
ни износи прихода и примитака исказани у истом извје-
штајном периоду претходне године на свим рачуноводстве-
ним фондовима и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће године у односу на исти 
извјештајни период претходне године ((колона 8 / колона 
9) *100).

(4) Табела 2 представља преглед расхода и издатака 
исказаних у извјештајном периоду у ГКТ разврстан по ра-
чуноводственим фондовима.

(5) Табела 2 садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 4, 5

и 6,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста расхода и

издатака на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се расходи и издаци иска-

зани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја квар-
тала за који се припрема извјештај, на рачуноводственом 
фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се расходи и издаци иска-
зани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја квар-
тала за који се припрема извјештај, на рачуноводственом 
фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се расходи и издаци иска-
зани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја квар-
тала за који се припрема извјештај, на рачуноводственом 
фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се расходи и издаци иска-
зани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја квар-
тала за који се припрема извјештај, на рачуноводственом 
фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се расходи и издаци иска-
зани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара до краја квар-
тала за који се припрема извјештај, на рачуноводственом 
фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи расхо-
да и издатака у извјештајном периоду добијени сабирањем 
износа из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Претходна година укупно, уносе се укуп-
ни износи расхода и издатака исказани у истом извјештај-
ном периоду претходне године на свим рачуноводственим 
фондовима и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат извршења
у извјештајном периоду текуће године у односу на исти извје-
штајни период претходне године ((колона 8 / колона 9) *100).

Члан 17.
(1) Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода 

и издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фон-
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довима од 01 до 05 састоји се од двије табеле (Табела 1 и 
Табела 2).

(2) Табела 1 представља преглед прихода и примитака 
исказаних у извјештајном периоду ван ГКТ разврстан по 
рачуноводственим фондовима.

(3) Табела 2 представља преглед расхода и издатака 
исказаних у извјештајном периоду ван ГКТ разврстан по 
рачуноводственим фондовима.

(4) Табеле 1 и 2 садрже по десет колона. Начин њихо-
вог попуњавања врши се аналогно образложењу датом за 
Образац 3а наведеном у члану 16. овог правилника.

(5) Буџетски корисници евидентираће трансакције пре-
ко властитих банковних рачуна на рачуноводственом фон-
ду 01 само уколико се планирају у званичном буџету Репу-
блике или јединице локалне самоуправе.

(6) Уз Образац 3б буџетски корисници дужни су да са-
чине и писано образложење за изворе средстава, правни 
основ њиховог коришћења, најзначајније расходе и издат-
ке, узроке значајних разлика у односу на извјештајне пе-
риоде претходне године и било каква друга неуобичајена 
кретања финансијских показатеља; посебно детаљно обра-
зложење је потребно дати за приходе, примитке, расходе и 
издатке исказане по основу трансакција између или унутар 
јединица власти.

Члан 18.
(1) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 

буџета, представља упоредни преглед планираних и оства-
рених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачун-
ског карактера) и примитака и издатака у извјештајном пе-
риоду, исказаних на општем рачуноводственом фонду 01.

(2) Образац ПИБ садржи десет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 4, 5,

6, 7, 8 и 9 (изузев група 47 и 77),
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи позиција извје-

штаја,
3) у колону 3 - Првобитни буџет, уноси се првобитно

усвојени годишњи финансијски план (буџет или одлука о 
привременом финансирању уколико буџет није усвојен) 
Републике, општине, града или фонда,

4) у колону 4 - Корекција, уноси се разлика између пр-
вобитног и коначног буџета; смањења првобитно планира-
них износа евидентирају се негативним предзнаком; уко-
лико је првобитни буџет истовремено и коначни буџет, у 
колону 4 уписују се нуле,

5) у колону 5 - Коначни буџет, уноси се посљедњи усво-
јени финансијски план (ребаланс буџета или првобитни 
буџет уколико није вршено његово ребалансирање) Репу-
блике, општине, града или фонда; износи у колони 5 до-
бијају се сабирањем износа из колона 3 и 4; уколико није 
вршено ребалансирање првобитног буџета, колоне 3 и 5 ће 
бити једнаке,

6) у колону 6 - Извршење, уносе се износи буџетских
средстава и буџетских издатака извршени у извјештајном 
периоду, тј. од 1. јануара до краја квартала за који се при-
према извјештај,

7) у колону 7 - Разлика, уносе се подаци који предста-
вљају разлику извршења (колона 6) у односу на коначан 
буџет за извјештајни период (колона 5); износи са пози-
тивним предзнаком указују на извршење изнад буџетских 
оквира и обрнуто,

8) у колону 8 - Проценат, уносе се проценти извршења
у извјештајном периоду у односу на коначан буџет ((колона 
6 / колона 5) *100),

9) у колону 9 - Извршење претходне године, уносе се
износи буџетских средстава и буџетских издатака изврше-
ни у истом извјештајном периоду претходне године и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат извр-
шења у извјештајном периоду текуће године у односу на 
извршење у истом извјештајном периоду претходне године 
((колона 6 / колона 9) *100).

Члан 19.
(1) Образац ПИФ - Периодични извјештај о извршењу 

по рачуноводственим фондовима, представља преглед при-
хода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског карак-
тера) и примитака и издатака у извјештајном периоду, на 
свим рачуноводственим фондовима.

(2) Образац ПИФ садржи дванаест колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 4, 5,

6, 7, 8 и 9 (изузев група 47 и 77),
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи позиција извје-

штаја,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се буџетска средства и буџет-

ски издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја квартала за који се припрема извјештај, на рачуновод-
ственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја квартала за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја квартала за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја квартала за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се приходи и расходи
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја квартала за који се припрема извјештај, на рачуно-
водственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи оства-
рених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачун-
ског карактера) и примитака и издатака у извјештајном пе-
риоду добијени сабирањем износа из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се негативним пред-
знаком износи прихода и расхода (осим прихода и расхода 
обрачунског карактера) и примитака и издатака исказаних 
у извјештајном периоду по основу трансакција између или 
унутар јединица власти, а које је потребно елиминисати у 
поступку консолидације,

10) у колону 10 - Укупно, уносе се укупни износи оства-
рених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачун-
ског карактера) и примитака и издатака у извјештајном пе-
риоду након спроведене елиминације у поступку консоли-
дације добијени сабирањем износа из колона 8 и 9,

11) у колону 11 - Претходна година укупно, уносе се
укупни износи прихода и расхода (осим прихода и расхода 
обрачунског карактера) и примитака и издатака исказани 
у истом извјештајном периоду претходне године на свим 
рачуноводственим фондовима након спроведене елимина-
ције у поступку консолидације и

12) у колону 12 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће године у односу на исти 
извјештајни период претходне године ((колона 10 / колона 
11) *100).

2. Подносиоци и рокови подношења кварталних
финансијских извјештаја

Члан 20.
(1) Буџетски корисници који немају властите банковне 

рачуне, тј. корисници чија је главна књига у цијелости у 
саставу ГКТ Републике или јединица локалне самоуправе, 
немају обавезу листања и достављања образаца кварталних 
финансијских извјештаја.

(2) Буџетски корисници који имају властите банковне 
рачуне, тј. корисници чија је главна књига дјелимично или 
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потпуно ван ГКТ Републике или јединица локалне само-
управе, попуњавају Образац 3б - Преглед прихода, прими-
така, расхода и издатака исказаних ван ГКТ на рачуновод-
ственим фондовима од 01 до 05.

(3) Попуњени образац и образложење у електронској 
и материјалној форми корисници буџета Републике доста-
вљају надлежном министарству.

(4) Надлежно министарство врши контролу формалне, 
рачунске и логичке исправности примљених података и 
њихово обједињавање за кориснике исте групе (нпр. инсти-
туције културе, студентски домови и сл.).

(5) Након извршене контроле и обједињавања, надле-
жна министарства обрасце и образложење просљеђује Ми-
нистарству финансија у року од 25 дана од истека квартала.

(6) Корисници буџета Републике који нису у надле-
жности неког од министарстава попуњени образац и обра-
зложење у електронској и материјалној форми у року од 25 
дана од истека квартала достављају директно Министар-
ству финансија.

(7) Корисници буџета јединица локалне самоуправе 
попуњени образац и образложење у електронској и мате-
ријалној форми у року од 25 дана од истека квартала доста-
вљају надлежној служби за финансије општине или града.

Члан 21.
(1) На основу података из ГКТ, Министарство финан-

сија и надлежне службе за финансије општина и градова 
листају/попуњавају:

1) збирни Образац 2 - Преглед планираних и остваре-
них прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у 
ГКТ на рачуноводственом фонду 01 и

2) збирни Образац 3а - Преглед прихода, примитака, 
расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим 
фондовима од 01 до 05.

(2) На основу достављених образаца буџетских корисни-
ка ван ГКТ, Министарство финансија и надлежне службе за 
финансије општина и градова припремају збирни Образац 
3б - Преглед прихода, примитака, расхода и издатака иска-
заних ван ГКТ на рачуноводственим фондовима од 01 до 05.

(3) Министарство финансија и надлежне службе за фи-
нансије општина и градова у року од 30 дана од дана истека 
квартала обједињавају податке из збирних образаца из ст. 1. 
и 2. овог члана, врше неопходне елиминације и сачињавају:

1) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 
буџета и

2) консолидовани Образац ПИФ - Периодични извје-
штај о извршењу по рачуноводственим фондовима.

(4) Надлежне службе за финансије јединица локалних 
самоуправа које немају буџетске кориснике изван ГКТ и 
фондова који нису укључени у буџет и/или ГКТ Републике 
немају обавезу попуњавања збирних образаца 2 и 3а, те ди-
ректно приступају сачињавању Обрасца ПИБ и (консоли-
дованог) Обрасца ПИФ за своју јединицу власти.

(5) Надлежне службе за финансије јединица локалне 
самоуправе и фондова који нису укључени у буџет и/или 
ГКТ Републике Образац ПИБ и (консолидовани) Образац 
ПИФ са образложењем достављају Министарству финан-
сија у електронској и материјалној форми у року од 30 дана 
од истека квартала.

(6) Министарство финансија врши формалну контролу 
и обједињавање Обрасца ПИБ и Обрасца ПИФ за све једи-
нице локалне самоуправе и фондове који нису укључени 
у буџет и/или ГКТ Републике у року од 35 дана по истеку 
квартала.

(7) Министарство финансија сачињава консолидовани 
Образац ПИБ и консолидовани Образац ПИФ за све једи-
нице власти у року од 40 дана од истека квартала.

Члан 22.
(1) Квартални извјештаји не састављају се, нити до-

стављају за период од 1. јануара до 31. децембра фискалне 
године.

(2) Обавеза кварталног извјештавања буџетских кори-
сника према надлежном министарству или другом надле-
жном органу не ограничава се на обрасце прописане овим 
правилником.

ГЛАВА IV
ГОДИШЊЕ ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ

1. Обрасци за годишње финансијско извјештавање

Члан 23.
Обрасце за годишње финансијско извјештавање чине:
1) обрасци годишњих финансијских извјештаја поједи-

начних буџетских корисника и
2) обрасци годишњих финансијских извјештаја за одре-

ђене јединице власти.

Члан 24.
Обрасци годишњих финансијских извјештаја поједи-

начних буџетских корисника су:
1) Образац 2 - Преглед планираних и остварених при-

хода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01,

2) Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05,

3) Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фондо-
вима од 01 до 05,

4) Образац 3 - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05,

5) Образац 4а - Функционална класификација расхода и 
нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ,

6) Образац 4б - Функционална класификација расхода 
и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних ван 
ГКТ,

7) Образац 4 - Функционална класификација расхода и 
нето издатака за нефинансијску имовину,

8) Образац 5а - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних у ГКТ,

9) Образац 5б - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних ван ГКТ,

10) Образац 5 - Преглед имовине, обавеза и извора и
11) Образац 6 - Преглед новчаних токова.

Члан 25.
Обрасци годишњих финансијских извјештаја за одређе-

не јединице власти су:
1) Образац БС - Биланс стања (Извјештај о финан-

сијском стању),
2) Образац БУ - Биланс успјеха (Извјештај о финан-

сијској успјешности),
3) Образац ИПНИ - Извјештај о промјенама нето имо-

вине (Извјештај о промјени у нето имовини/капиталу),
4) Образац БНТ - Биланс новчаних токова (Извјештај о 

новчаним токовима),
5) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 

буџета,
6) Образац ПИФ - Периодични извјештај о извршењу 

по рачуноводственим фондовима и
7) Образац КОФОГ - Функционална класификација ра-

схода и нето издатака за нефинансијску имовину.

Члан 26.
Годишњи финансијски извјештај за одређене јединице 

власти чине:
1) консолидовани Образац БС - Биланс стања (Извје-

штај о финансијском стању),
2) консолидовани Образац БУ - Биланс успјеха (Извје-

штај о финансијској успјешности),
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3) консолидовани Образац ИПНИ - Извјештај о промје-

нама нето имовине (Извјештај о промјени у нето имовини/
капиталу),

4) консолидовани Образац БНТ - Биланс новчаних то-
кова (Извјештај о новчаним токовима),

5) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 
буџета,

6) консолидовани Образац ПИФ - Периодични извје-
штај о извршењу по рачуноводственим фондовима,

7) консолидовани Образац КОФОГ - Функционална 
класификација расхода и нето издатака за нефинансијску 
имовину и

8) Ноте (Напомене уз финансијски извјештај сачињене 
у складу са захтјевима МРС-ЈС).

Члан 27.
(1) У складу са одредбама овог правилника сачињавају се 

годишњи финансијски извјештаји за сљедеће јединице власти:
1) за Републику - консолидовани годишњи финансијски 

извјештај за кориснике буџета Републике,
2) за јединице локалне самоуправе - консолидовани го-

дишњи финансијски извјештај за кориснике буџета општи-
не или града,

3) за фондове који нису укључени у буџет и/или ГКТ 
Републике - (консолидовани) годишњи финансијски извје-
штај за фонд и

4) за све јединице власти - свеобухватни консолидовани 
годишњи финансијски извјештај корисника буџета Репу-
блике, општина, градова и фондова.

(2) Годишњи финансијски извјештаји појединачних 
буџетских корисника и свеобухватни консолидовани го-
дишњи финансијски извјештај корисника буџета (консо-
лидација свих јединица власти) немају карактер финан-
сијских извјештаја у смислу одредаба и захтјева МРС-ЈС.

Члан 28.
Образац 2 - Преглед планираних и остварених прихода, 

примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуно-
водственом фонду 01 образложен је у поглављу III Квар-
тално финансијско извјештавање.

Члан 29.
Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 

издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05 образложен је у поглављу III Квартално финан-
сијско извјештавање.

Члан 30.
Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и 

издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фондо-
вима од 01 до 05 образложен је у поглављу III Квартално 
финансијско извјештавање.

Члан 31.
(1) Образац 3 - Преглед прихода, примитака, расхода 

и издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 
састоји се од двије табеле (Табела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 представља збирни преглед прихода и при-
митака исказаних у извјештајном периоду у ГКТ и прихода 
и примитака исказаних ван ГКТ разврстан по рачуновод-
ственим фондовима.

(3) Табела 2 представља збирни преглед расхода и изда-
така исказаних у извјештајном периоду у ГКТ и расхода и 
издатака исказаних ван ГКТ разврстан по рачуноводстве-
ним фондовима.

(4) Табеле 1 и 2 садрже по десет колона. Износи у коло-
нама представљају збир одговарајућих колона Обрасца 3а 
и Обрасца 3б.

Члан 32.
(1) Образац 4а - Функционална класификација расхо-

да и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у 

ГКТ представља преглед расхода (осим расхода обрачун-
ског карактера) и нето издатака за нефинансијску имовину 
исказаних у извјештајном периоду у ГКТ разврстан према 
COFOG класификацији и рачуноводственим фондовима. 
Састоји се од двије табеле (Табела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 Обрасца 4а садржи десет колона:
1) у колони 1 - Функционални код, дати су одјељци 

функционалне класификације од 01 до 10,
2) у колони 2 - Функција, дати су називи одјељака функ-

ционалне класификације,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се расходи (осим обра-

чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи расхода 
(осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску имо-
вину у извјештајном периоду добијени сабирањем износа 
из колона 3, 4, 5, 6 и 7.

9) у колону 9 - Претходна година укупно, уносе се укуп-
ни износи расхода (осим обрачунских) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказани у години која претходи 
извјештајном периоду на свим рачуноводственим фондо-
вима и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду у односу на претходну годину 
((колона 8 / колона 9) *100).

(3) Укупни износи расхода (осим расхода обрачунског 
карактера) и нето издатака за нефинансијску имовину по 
појединим фондовима треба да одговарају износима иска-
заним на Обрасцу 3а на сљедећим групама конта: 41 + 48 
+ 51 - 81.

(4) Табела 2 Обрасца 4а садржи десет колона:
1) у колони 1 - Функционални код, дате су ознаке ка-

рактера потрошње: ЗУ (заједничке услуге) и ИУ (индиви-
дуалне услуге),

2) у колони 2 - Функција, дати су називи ознака карак-
тера потрошње: заједничке услуге и индивидуалне услуге,

3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи расхода 
(осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску имо-
вину у извјештајном периоду добијени сабирањем износа 
из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Претходна година укупно, уносе се укуп-
ни износи расхода (осим обрачунских) и нето издатака за 
нефинансијску имовину исказани у години која претходи 
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извјештајном периоду на свим рачуноводственим фондо-
вима и

10) у колону 10 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду у односу на претходну годину 
((колона 8 / колона 9) *100).

(5) Укупни износи расхода (осим обрачунских) и нето 
издатака за нефинансијску имовину по појединим фондо-
вима у Табели 2 треба да одговарају износима исказаним 
на тим фондовима у Табели 1.

Члан 33.
(1) Образац 4б - Функционална класификација расхода 

и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних ван 
ГКТ представља преглед расхода (осим расхода обрачун-
ског карактера) и нето издатака за нефинансијску имовину 
исказаних у извјештајном периоду ван ГКТ разврстан пре-
ма COFOG класификацији и рачуноводственим фондови-
ма.

(2) Образац 4б садржи двије табеле са по десет колона. 
Начин њиховог попуњавања врши се аналогно образложе-
њу датом за Образац 4а наведеном у члану 32. овог пра-
вилника.

Члан 34.
(1) Образац 4 - Функционална класификација расхода 

и нето издатака за нефинансијску имовину представља 
збирни преглед расхода (осим расхода обрачунског карак-
тера) и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних 
у извјештајном периоду у ГКТ и расхода (осим расхода 
обрачунског карактера) и нето издатака за нефинансијску 
имовину исказаних у извјештајном периоду ван ГКТ ра-
зврстан према COFOG класификацији и рачуноводственим 
фондовима.

(2) Образац 4 садржи двије табеле са по десет колона. 
Износи у колонама представљају збир одговарајућих коло-
на Обрасца 4а и Обрасца 4б.

Члан 35.
(1) Образац 5a - Преглед имовине, обавеза и извора 

исказаних у ГКТ, састоји се од четири табеле (Табела 1, Та-
бела 2, Табела 3 и Табела 4).

(2) Табела 1 представља преглед стања имовине исказа-
не на крају извјештајног периода у ГКТ.

(3) Табела 1 садржи шест колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 0 и 1,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста имовине на 

нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Бруто, уноси се стање имовине исказа-

но на крају извјештајног периода у бруто износу, дакле без 
корективних конта,

4) у колону 4 - Исправка, уноси се салдо конта коре-
кције вриједности имовине исказано на крају извјештајног 
периода,

5) у колону 5 - Нето, уноси се стање имовине исказано 
на крају извјештајног периода у нето износу, добијено оду-
зимањем колоне 4 од колоне 3 и

6) у колону 6 - Претходна година, уноси се стање имо-
вине исказано на крају године која је претходила извјештај-
ном периоду у нето износу.

(4) Табела 2 представља преглед стања обавеза исказа-
них на крају извјештајног периода у ГКТ.

(5) Табела 2 садржи четири колоне:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класе 2,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста обавеза на 

нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Текућа година, уноси се стање обавеза 

исказано на крају извјештајног периода и
4) у колону 4 - Претходна година, уноси се стање оба-

веза исказано на крају године која је претходила извјештај-
ном периоду.

(6) Табела 3 представља преглед стања властитих изво-
ра на крају извјештајног периода у ГКТ.

(7) Табела 3 садржи четири колоне:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класе 3, 

изузев групе 39,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста властитих 

извора на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Текућа година, уноси се стање властитих 

извора исказано на крају извјештајног периода и
4) у колону 4 - Претходна година, уноси се стање 

властитих извора исказано на крају године која је претхо-
дила извјештајном периоду.

(8) Табела 4 представља преглед стања ванбилансне 
евиденције на крају извјештајног периода у ГКТ.

(9) Табела 4 садржи четири колоне:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта групе 39,
2) у колони 2 - Врста, дати су називи врста ванбилансне 

евиденције на нивоу којих се врши извјештавање,
3) у колону 3 - Текућа година, уноси се стање ванби-

лансне евиденције исказано на крају извјештајног периода 
и

4) у колони 4 - Претходна година, уноси се стање ван-
билансне евиденције исказано на крају године која је прет-
ходила извјештајном периоду.

Члан 36.
(1) Образац 5б - Преглед имовине, обавеза и извора 

исказаних ван ГКТ, састоји се од четири табеле (Табела 1, 
Табела 2, Табела 3 и Табела 4).

(2) Табела 1 представља преглед стања имовине исказа-
не на крају извјештајног периода ван ГКТ.

(3) Табела 2 представља преглед стања обавеза исказа-
них на крају извјештајног периода ван ГКТ.

(4) Табела 3 представља преглед стања властитих изво-
ра на крају извјештајног периода ван ГКТ.

(5) Табела 4 представља преглед стања ванбилансне 
евиденције на крају извјештајног периода ван ГКТ.

(6) Табела 1 садржи шест колона, а табеле 2, 3 и 4 садр-
же четири колоне. Начин њиховог попуњавања врши се 
аналогно образложењу датом за Образац 5а наведеном у 
члану 35. овог правилника.

Члан 37.
(1) Образац 5 - Преглед имовине, обавеза и извора 

састоји се од четири табеле (Табела 1, Табела 2, Табела 3 
и Табела 4).

(2) Табела 1 представља збирни преглед стања имовине 
исказане на крају извјештајног периода у ГКТ и имовине 
исказане ван ГКТ.

(3) Табела 2 представља збирни преглед стања обавеза 
исказаних на крају извјештајног периода у ГКТ и обавеза 
исказаних на крају извјештајног периода ван ГКТ.

(4) Табела 3 представља збирни преглед стања власти-
тих извора на крају извјештајног периода у ГКТ и власти-
тих извора ван ГКТ.

(5) Табела 4 представља збирни преглед стања ванби-
лансне евиденције на крају извјештајног периода у ГКТ и 
ванбилансне евиденције ван ГКТ.

(6) Табела 1 садржи шест колона, а табеле 2, 3 и 4 садр-
же четири колоне. Износи у колонама представљају збир 
одговарајућих колона Обрасца 5а и Обрасца 5б.

Члан 38.
(1) Образац 6 - Преглед новчаних токова, представља 

преглед прилива и одлива готовине и готовинских еквива-
лената исказаних у извјештајном периоду.

(2) Образац 6 садржи три колоне:
1) у колони 1 - Врста, дате су врсте прилива и одлива 

готовине и готовинских еквивалената,
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2) у колону 2 - Текућа година, уносе се приливи и одли-

ви готовине и готовинских еквивалената исказани у извје-
штајном периоду и

3) у колону 3 - Претходна година, уносе се приливи и 
одливи готовине и готовинских еквивалената исказани у 
години која је претходила извјештајном периоду.

(3) Образац 6 сачињава се на основу одговарајућих по-
датака презентованих у обрасцима 3 (3а, 3б) и 5 (5а, 5б) и 
података из помоћних рачуноводствених евиденција.

Члан 39.
(1) Образац БС - Биланс стања (Извјештај о финан-

сијском стању) представља преглед стања средстава, оба-
веза и извора средстава на одређени дан.

(2) Образац БС састоји се од Активе и Пасиве. Конта 
класа 0 и 1 чине активу биланса стања, а конта класа 2 и 3 
чине пасиву биланса стања. Актива и пасива биланса стања 
морају бити у равнотежи.

(3) Актива садржи седам колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 0 и 1, 

распоређена по принципу опадајуће ликвидности,
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи билансних 

позиција,
3) у колони 3 - Ознака за АОП, дате су шифре билан-

сних позиција за аутоматску обраду података у регистру 
АПИФ-а,

4) у колону 4 - Бруто, уноси се стање имовине на дан 
извјештавања у бруто износу, дакле без корективног кон-
та,

5) у колону 5 - Исправка, уносе се салда конта коре-
кције вриједности имовине исказана на дан извјештава-
ња,

6) у колону 6 - Нето, уноси се стање имовине исказано 
на дан извјештавања у нето износу, добијено одузимањем 
износа из колоне 5 од износа из колоне 4 и

7) у колону 7 - Претходна година, уноси се стање имо-
вине исказано на крају претходног извјештајног периода 
(почетно стање имовине) у нето износу.

(4) Пасива садржи пет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 2 и 3, 

распоређена по принципу растућег доспијећа,
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи билансних 

позиција,
3) у колони 3 - Ознака за АОП, дате су шифре билан-

сних позиција за аутоматску обраду података у регистру 
АПИФ-а,

4) у колону 4 - Текућа година, уноси се стање обавеза и 
извора на дан извјештавања у нето износу и

5) у колону 5 - Претходна година, уноси се стање обаве-
за и извора на крају претходног извјештајног периода (по-
четно стање обавеза и извора) у нето износу.

Члан 40.
(1) Образац БУ - Биланс успјеха (Извјештај о финан-

сијској успјешности) представља преглед свих прихода и 
расхода исказаних у извјештајном периоду.

(2) Конта класе 7 чине приходе биланса успјеха, а конта 
класе 4 чине расходе биланса успјеха.

(3) Образац БУ садржи пет колона:
1) у колони 1 - Економски код, дата су конта класа 4 и 7,
2) у колони 2 - Позиција, дати су називи билансних 

позиција,
3) у колони 3 - Ознака за АОП, дате су шифре билан-

сних позиција за аутоматску обраду података у регистру 
АПИФ-а,

4) у колону 4 - Текућа година, уносе се приходи и расхо-
ди исказани у извјештајном периоду и

5) у колону 5 - Претходна година, уносе се приходи и 
расходи исказани у претходном извјештајном периоду.

Члан 41.
(1) Образац ИПНИ - Извјештај о промјенама нето имо-

вине (Извјештај о промјени у нето имовини / капиталу) 
представља преглед промјена на изворима у два узастопна 
извјештајна периода, класификован по узроцима који су их 
детерминисали (промјене у рачуноводственим политикама, 
исправке грешке, ревалоризација, курсне разлике, добитак/
губитак периода, прерасподјела између различитих катего-
рија властитих извора и остало).

(2) Образац ИПНИ садржи једанаест колона:
1) у колони 1 - Промјене нето имовине, дати су описи 

узрока промјена на изворима (позиције извјештаја),
2) у колони 2 - Ознака за АОП, дате су шифре позиција 

извјештаја за аутоматску обраду података у регистру АПИФ-а,
3) у колону 3 - Трајни извори средстава, уносе се 

промјене на конту 311111,
4) у колону 4 - Ревалоризационе резерве, уносе се 

промјене на контима 321111 и 321112,
5) у колону 5 - Резерве из резултата, уносе се промјене 

на конту 321121,
6) у колону 6 - Остале резерве, уносе се промјене на 

конту 321199,
7) у колону 7 - Финансијски резултати ранијих година, 

уносе се промјене на конту 331111,
8) у колону 8 - Финансијски резултат текуће године, 

уносе се промјене на конту 331211,
9) у колону 9 - Властито учешће, уносе се укупне 

промјене на већинском учешћу добијене сабирањем износа 
из колона 3, 4, 5, 6, 7 и 8,

10) у колону 10 - Мањинско учешће, уноси се мањинско 
учешће у нето имовини/капиталу ентитета под контролом 
јавне управе, а које се не укључује у биланс стања Републи-
ке, јединице локалне самоуправе или фонда и

11) у колону 11 - Укупно, уносе се укупне промјене на 
нето имовини/капиталу добијене сабирањем износа из ко-
лона 9 и 10,

(3) Износи исказани у колонама 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 на 
АОП 413 и АОП 425 треба да одговарају стању односних 
конта исказаних кроз Образац БС.

Члан 42.
(1) Образац БНТ - Биланс новчаних токова (Извјештај о 

новчаним токовима) представља преглед прилива и одлива 
готовине и готовинских еквивалената исказаних у извје-
штајном периоду.

(2) Образац БНТ садржи четири колоне:
1) у колони 1 - Позиција, дате су врсте прилива и одлива 

готовине и готовинских еквивалената,
2) у колони 2 - Ознака за АОП, дате су шифре билансних 

позиција за аутоматску обраду података у регистру АПИФ-а,
3) у колону 3 - Текућа година, уносе се приливи и одли-

ви готовине и готовинских еквивалената исказани у извје-
штајном периоду и

4) у колону 4 - Претходна година, уносе се приливи и 
одливи готовине и готовинских еквивалената исказани у 
претходном извјештајном периоду.

Члан 43.
Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 

буџета образложен је у поглављу III - Квартално финансиј-
ско извјештавање.

Члан 44.
Образац ПИФ - Периодични извјештај о извршењу по 

рачуноводственим фондовима образложен је у поглављу III 
- Квартално финансијско извјештавање.

Члан 45.
(1) Образац КОФОГ - Функционална класификација ра-

схода и нето издатака за нефинансијску имовину предста-
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вља преглед расхода (осим расхода обрачунског карактера) 
и нето издатака за нефинансијску имовину који су исказани 
у извјештајном периоду и разврстани према COFOG кла-
сификацији и рачуноводственим фондовима. Састоји се од 
двије табеле (Табела 1 и Табела 2).

(2) Табела 1 Обрасца КОФОГ садржи дванаест колона:
1) у колони 1 - Функционални код, дати су одјељци 

функционалне класификације од 01 до 10,
2) у колони 2 - Функција, дати су називи одјељака функ-

ционалне класификације,
3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се расходи (осим обра-

чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи расхода 
(осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску имо-
вину у извјештајном периоду добијени сабирањем износа 
из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се са негативним 
предзнаком износи расхода (осим обрачунских) и нето 
издатака за нефинансијску имовину исказаних у извјештај-
ном периоду по основу трансакција између или унутар је-
диница власти, а које је потребно елиминисати у поступку 
консолидације,

10) у колону 10 - Укупно, уносе се укупни износи расхо-
да (осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску 
имовину у извјештајном периоду након спроведене ели-
минације у поступку консолидације добијени сабирањем 
износа из колона 8 и 9,

11) у колону 11 - Претходна година укупно, уносе се 
укупни износи расхода (осим обрачунских) и нето издатака 
за нефинансијску имовину исказани у години која претходи 
извјештајном периоду на свим рачуноводственим фондови-
ма након спроведене елиминације у поступку консолида-
ције и

12) у колону 12 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће у односу на претходну 
годину ((колона 10 / колона 11) *100).

(3) Укупни износи расхода (осим расхода обрачунског 
карактера) и нето издатака за нефинансијску имовину по 
појединим фондовима треба да одговарају износима иска-
заним на Обрасцу ПИФ на сљедећим групама конта: 41 + 
48 + 51 - 81.

(4) Табела 2 Обрасца КОФОГ садржи дванаест колона:
1) у колони 1 - Функционални код, дате су ознаке ка-

рактера потрошње: ЗУ (заједничке услуге) и ИУ (индиви-
дуалне услуге),

2) у колони 2 - Функција, дати су називи ознака карак-
тера потрошње: заједничке услуге и индивидуалне услуге,

3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 01,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину иска-
зани у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 
02,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 03,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 04,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се расходи (осим обра-
чунских) и нето издаци за нефинансијску имовину исказа-
ни у извјештајном периоду на рачуноводственом фонду 05,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи расхода 
(осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску имо-
вину у извјештајном периоду добијени сабирањем износа 
из колона 3, 4, 5, 6 и 7,

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се са негативним 
предзнаком износи расхода (осим обрачунских) и нето 
издатака за нефинансијску имовину исказаних у извјештај-
ном периоду по основу трансакција између или унутар је-
диница власти, а које је потребно елиминисати у поступку 
консолидације,

10) у колону 10 - Укупно, уносе се укупни износи расхо-
да (осим обрачунских) и нето издатака за нефинансијску 
имовину у извјештајном периоду након спроведене ели-
минације у поступку консолидације добијени сабирањем 
износа из колона 8 и 9,

11) у колону 11 - Претходна година укупно, уносе се 
укупни износи расхода (осим обрачунских) и нето издатака 
за нефинансијску имовину исказани у години која претходи 
извјештајном периоду на свим рачуноводственим фондови-
ма након спроведене елиминације у поступку консолида-
ције и

12) у колону 12 - Проценат, уноси се проценат изврше-
ња у извјештајном периоду текуће у односу на претходну 
годину ((колона 10 / колона 11) *100).

(5) Укупни износи расхода (осим обрачунских) и нето 
издатака за нефинансијску имовину по појединим фондо-
вима у Табели 2 треба да одговарају износима исказаним 
на тим фондовима у Табели 1.

Члан 46.
Уз обрасце годишњих финансијских извјештаја буџет-

ски корисници су дужни да сачине и писмено образложење:
1) основне информације о извјештајном ентитету - 

оснивање, надлежност, организација, остали општи пода-
ци,

2) законско-правни основ припремања извјештаја - за-
конски и подзаконски прописи,

3) саопштење о примијењеним рачуноводственим по-
литикама, основу (или основима) одмјеравања, извјештај-
ној валути и нивоу прецизности који је коришћен при иска-
зивању износа у извјештајима,

4) образложења појединачних ставки презентованих у 
извјештајима сачињена у складу са захтјевима релевантних 
МРС-ЈС,

5) посебан осврт на изворе средстава, правни основ њи-
ховог коришћења, најзначајније расходе и издатке, структу-
ру збирних буџетских позиција и датих субвенција, гран-
това и дознака на име социјалне заштите, узроке значајних 
разлика у односу на план и претходне године и било каква 
друга неуобичајена кретања финансијских показатеља,

6) посебно детаљно образложење потребно је дати за 
признате ефекте трансакција између или унутар јединица 
власти,

7) промјене у нето имовини / властитим изворима,
8) значајни догађаји након билансирања, потенцијалне 

обавезе, потенцијална средства и резервисања и
9) друге финансијске и нефинансијске информације 

које могу да послуже за разумијевање постојећег или оче-
киваног стања.

2. Подносиоци и рокови подношења годишњих 
финансијских извјештаја

Члан 47.
(1) Буџетски корисници који немају властите банковне 

рачуне, тј. корисници чија је главна књига у цијелости у 
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саставу ГКТ Републике или јединица локалне самоуправе, 
листају сљедеће обрасце:

1) Образац 2 - Преглед планираних и остварених при-
хода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01,

2) Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05,

3) Образац 4а - Функционална класификација расхода и 
нето издатака за нефинансијску имовину исказаних у ГКТ,

4) Образац 5а - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних у ГКТ.

(2) Буџетски корисници који послују искључиво преко 
властитих банковних рачуна, тј. корисници чија је главна 
књига у потпуности ван ГКТ Републике или јединица ло-
калне самоуправе, попуњавају сљедеће обрасце:

1) Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фондо-
вима од 01 до 05,

2) Образац 4б - Функционална класификација расхода 
и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних ван 
ГКТ,

3) Образац 5б - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних ван ГКТ,

4) Образац 6 - Преглед новчаних токова (за трансакције 
преко њихових властитих банковних рачуна).

(3) Буџетски корисници који послују и преко јединстве-
них рачуна трезора и преко властитих банковних рачуна, тј. 
корисници чија је главна књига само дјелимично ван ГКТ 
Републике или јединица локалне самоуправе, листају/по-
пуњавају сљедеће обрасце:

1) Образац 2 - Преглед планираних и остварених при-
хода, примитака, расхода и издатака исказаних у ГКТ на 
рачуноводственом фонду 01,

2) Образац 3а - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим фондовима 
од 01 до 05,

3) Образац 3б - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим фондо-
вима од 01 до 05,

4) Образац 3 - Преглед прихода, примитака, расхода и 
издатака на рачуноводственим фондовима од 01 до 05,

5) Образац 4а - Функционална класификација расхо-
да и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних 
у ГКТ,

6) Образац 4б - Функционална класификација расхода 
и нето издатака за нефинансијску имовину исказаних ван 
ГКТ,

7) Образац 4 - Функционална класификација расхода и 
нето издатака за нефинансијску имовину,

8) Образац 5а - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних у ГКТ,

9) Образац 5б - Преглед имовине, обавеза и извора 
исказаних ван ГКТ,

10) Образац 5 - Преглед имовине, обавеза и извора,
11) Образац 6 - Преглед новчаних токова (за трансак-

ције преко њихових властитих банковних рачуна).
(4) Излистане/попуњене обрасце и образложење у елек-

тронској и материјалној форми до краја фебруара текуће 
године за претходну годину корисници буџета Републике 
достављају надлежном министарству.

(5) Надлежно министарство врши контролу формалне, 
рачунске и логичке исправности примљених података, уса-
глашеност са подацима из ГКТ и њихово обједињавање.

(6) Након извршене контроле и обједињавања, надле-
жно министарство збирне обрасце, који укључују и податке 
за само министарство као буџетског корисника, и образло-
жење достављају Министарству финансија до 10. марта те-
куће године за претходну годину.

(7) Корисници буџета Републике који нису у надле-
жности неког од министарстава, укључујући и сама ми-
нистарства, излистане/попуњене обрасце и образложење 
у електронској и материјалној форми до краја фебруара 
текуће године за претходну годину достављају директно 
Министарству финансија.

(8) Корисници буџета јединица локалне самоуправе из-
листане/попуњене обрасце и образложење у електронској 
и материјалној форми до краја фебруара текуће године за 
претходну годину достављају надлежној служби за финан-
сије општине или града.

Члан 48.
Министарство финансија и надлежне службе за фи-

нансије општина и градова и фондова од осталих ентитета 
јавног сектора под њиховом контролом (који немају статус 
буџетског корисника) захтијевају да најкасније до краја фе-
бруара текуће године за претходну годину у материјалној 
форми доставе:

1) рјешење о регистрацији / извод из судског регистра,
2) биланс стања за претходну годину овјерен печатом 

АПИФ-а,
3) образложење стања, структуре и промјена у капиталу 

исказаног биланса стања,
4) овјерен и потписан извјештај из посебне евиденције 

јавних добара и имовине која је дата контролисаним енти-
тетима јавног сектора на управљање: вриједност на почет-
ку године, промјене у току године, стање на крају године,

5) образложење основа евидентирања и коришћених 
рачуноводствених политика и рачуноводствених процје-
на вриједности јавних добара и имовине, те образложење 
исказаних промјена вриједности јавних добара и имовине 
током године: улагања, амортизација, обезвређење, прено-
си, отписи, ефекти промјена у рачуноводственим полити-
кама и слично и

6) остала образложења и информације које су неопхо-
дне за добро разумијевање достављених података.

Члан 49.
(1) На основу података из ГКТ, Министарство финан-

сија и надлежне службе за финансије општина и градова 
листају/попуњавају:

1) збирни Образац 2 - Преглед планираних и остваре-
них прихода, примитака, расхода и издатака исказаних у 
ГКТ на рачуноводственом фонду 01,

2) збирни Образац 3а - Преглед прихода, примитака, 
расхода и издатака исказаних у ГКТ на рачуноводственим 
фондовима од 01 до 05,

3) збирни Образац 4а - Функционална класификација 
расхода и нето издатака за нефинансијску имовину иска-
заних у ГКТ,

4) збирни Образац 5а - Преглед имовине, обавеза и 
извора исказаних у ГКТ и

5) збирни Образац 6 - Преглед новчаних токова (за 
трансакције које се одвијају преко система јединствених 
рачуна трезора и ГКТ Републике, јединице локалне само-
управе или фонда).

(2) На основу достављених образаца буџетских кори-
сника ван ГКТ, Министарство финансија и надлежне слу-
жбе за финансије општина и градова припремају:

1) збирни Образац 3б - Преглед прихода, примитака, ра-
схода и издатака исказаних ван ГКТ на рачуноводственим 
фондовима од 01 до 05,

2) збирни Образац 4б - Функционална класификација 
расхода и нето издатака за нефинансијску имовину исказа-
них ван ГКТ,

3) збирни Образац 5б - Преглед имовине, обавеза и 
извора исказаних ван ГКТ и

4) збирни Образац 6 - Преглед новчаних токова (за 
трансакције преко властитих банковних рачуна буџетских 
корисника које се одвијају изван система јединствених ра-
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чуна трезора и ГКТ Републике или јединице локалне само-
управе).

(3) Министарство финансија и надлежне службе за фи-
нансије општина и градова до 31. марта текуће године за 
претходну годину обједињавају податке из збирних обра-
заца из ст. 1. и 2. овог члана, врше неопходне елиминације 
и сачињавају:

1) консолидовани Образац БС - Биланс стања (Извје-
штај о финансијском стању),

2) консолидовани Образац БУ - Биланс успјеха (Извје-
штај о финансијској успјешности),

3) консолидовани Образац ИПНИ - Извјештај о промје-
нама нето имовине (Извјештај о промјени у нето имовини/
капиталу),

4) консолидовани Образац БНТ - Биланс новчаних то-
кова (Извјештај о новчаним токовима),

5) Образац ПИБ - Периодични извјештај о извршењу 
буџета,

6) консолидовани Образац ПИФ - Периодични извје-
штај о извршењу по рачуноводственим фондовима и

7) консолидовани Образац КОФОГ - Функционална 
класификација расхода и нето издатака за нефинансијску 
имовину.

(4) У консолидовани Образац БС - Биланс стања (Извје-
штај о финансијском стању), према проценту учешћа у 
капиталу, укључује се сразмјерни дио књиговодствене 
вриједност капитала/нето имовине осталих контролисаних 
ентитета јавног сектора (који немају статус буџетских ко-
рисника) исказане у њиховим билансима стања.

(5) Надлежне службе за финансије јединица локалних 
самоуправа које немају буџетске кориснике изван ГКТ и 
фондова који нису укључени у буџет и/или ГКТ Републике 
немају обавезу попуњавања збирних образаца 2, 3а, 4а, 5а 
и 6, те директно приступају сачињавању (консолидованог) 
Обрасца БС, Обрасца БУ, Обрасца ИПНИ, Обрасца БНТ, 
Обрасца ПИБ, Обрасца ПИФ и Обрасца КОФОГ за своју 
јединицу власти.

(6) Надлежне службе за финансије јединица локалне са-
моуправе и фондова који нису укључени у буџет и/или ГКТ 
Републике (консолидоване) обрасце годишњег финансијског 
извјештаја са нотама за своју јединицу власти доставља-
ју Министарству финансија у електронској и материјалној 
форми до 5. априла текуће године за претходну годину.

(7) Министарство финансија обавезно је да састави 
консолидовани годишњи финансијски извјештај корисника 
буџета Републике до 30. априла текуће године за претходну 
годину. 

(8) Министарство финансија врши формалну контролу 
и обједињавање (консолидованих) образаца за све јединице 
локалне самоуправе и фондове који нису укључени у буџет 
и/или ГКТ Републике до 30. априла текуће године за прет-
ходну годину.

(9) Министарство финансија врши обједињавање и кон-
солидацију образаца БС, образаца БУ, образаца ПИБ, обра-
заца ПИФ и образаца КОФОГ за све јединице власти до 20. 
маја текуће године за претходну годину.

ГЛАВА V
ОСТАЛИ ИЗВЈЕШТАЈИ И ПОДАЦИ

1. Образац 7 - Извјештај о броју и структури 
запослених

Члан 50.
(1) Образац 7 - Извјештај о броју и структури запосле-

них представља преглед просјечног броја запослених током 
извјештајног периода и структуре запослених буџетског 
корисника на крају извјештајног периода.

(2) Образац се попуњава на основу кадровске евиден-
ције и броја остварених часова рада.

(3) Буџетски корисници који обрачун бруто плата, бру-
то накнада трошкова и осталих личних примања врше у 

помоћној књизи трезора - модул централизовани обрачун 
личних примања (ЦОП) податке за Образац 7 преузимају 
из ЦОП-а.

(4) Просјечан број запослених на основу часова рада 
представља количник укупног фонда остварених радних ча-
сова за све запослене и пуног фонда радних часова који би 
требало да оствари један запослени у извјештајном периоду.

(5) Просјечан број запослених на основу стања на крају 
мјесеца представља количник збира броја запослених на 
крају сваког мјесеца који улази у извјештајни период и 
броја мјесеци у извјештајном периоду.

(6) Разврставање запослених врши се по сљедећим кри-
теријумима:

1) статус - основ заснивања радног односа:
1. именована лица - лица која радни однос заснивају по 

основу акта о именовању,
2. стално запослени - лица која радни однос заснивају 

по основу уговора о раду, односно по основу рјешења о 
пријему у радни однос на неодређено вријеме, а дијеле се 
на службенике и намјештенике,

3. привремено запослени - лица која радни однос засни-
вају по основу уговора о раду, односно по основу рјешења 
о пријему у радни однос на одређено вријеме (искључујући 
приправнике и волонтере), а дијеле се на службенике и на-
мјештенике,

4. приправници - лица која први пут заснивају радни 
однос ради обављања приправничког стажа;

2) стручна спрема - ниво стручне / школске спреме:
1. доктор наука - стручна оспособљеност која се стиче 

завршетком трећег циклуса високог образовања, академско 
звање доктора наука за одређену област или еквивалент,

2. магистар - стручна оспособљеност која се стиче за-
вршетком другог циклуса високог образовања, академско 
звање магистра или еквивалент,

3. висока стручна спрема - стручна оспособљеност 
која се стиче завршетком првог циклуса високог образова-
ња, академско звање завршеног додипломског студија или 
еквивалент,

4. виша стручна спрема - стручна оспособљеност која 
се стиче завршетком првог циклуса високог образовања, 
академско звање завршеног додипломског студија или 
еквивалент,

5. висококвалификовани радник - стручна оспособље-
ност која се стиче специјализацијом на основу стручности 
средњег образовања,

6. средња стручна спрема - стручна оспособљеност која 
се стиче средњим образовањем у трајању од четири године,

7. квалификовани радник - стручна оспособљеност која 
се стиче средњим образовањем у трајању од три године,

8. полуквалификовани радник - стручна оспособље-
ност која се стиче послије завршеног основног образовања 
у трајању од шест мјесеци до двије године,

9. неквалификовани радник - лица без образовања или 
са завршеним основним образовањем;

3) старост - навршене године старости запослених;
4) радни стаж - навршене године радног стажа запосле-

них;
5) платни коефицијенти - коефицијенти који би се при-

мјењивали за обрачун плата запослених под претпоставком 
да је цијена рада 100 КМ (100 КМ се користи као обрачун-
ска цијена рада за потребе попуњавања Обрасца 7, без об-
зира на цијену рада која се примјењује за обрачун плате, 
а у циљу прерачуна коефицијената према унифицираној 
основици) и

6) пол - разврставање запослених према полу на жене 
и мушкарце.

(7) Укупан број запослених исказан по свих шест крите-
ријума мора бити једнак; овај број запослених представља 
стварни број запослених на крају извјештајног периода и 
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може се разликовати од просјечног броја запослених на 
основу стања на крају мјесеца уколико је у извјештајном 
периоду било промјена.

(8) Лица која пружају професионалне услуге по основу 
закључених уговора о дјелу, привременим и повременим по-
словима, допунском раду, стручном оспособљавању и усавр-
шавању, волонтирању и слично и којима се исплата примања 
врши на терет расхода за бруто накнаде за рад ван радног од-
носа (подсинтетички конто 41293) не наводе се у Обрасцу 7.

(9) Број запослених исказује се у цијелим бројевима без 
децимала.

Члан 51.
(1) Сви буџетски корисници попуњавају Образац 7 - 

Извјештај о броју и структури запослених за сваки квартал 
у фискалној години.

(2) Корисници буџета Републике попуњени образац у 
електронској форми достављају надлежном министарству.

(3) Надлежно министарство врши формалну контролу 
исправности примљених података и њихово обједињавање 
за кориснике исте групе (нпр. институције културе, сту-
дентски домови и слично).

(4) Након извршене контроле и обједињавања, надле-
жно министарство образац просљеђује Министарству фи-
нансија у року од 25 дана од истека квартала.

(5) Корисници буџета Републике који нису у надле-
жности неког од министарстава попуњени образац у елек-
тронској форми у року од 25 дана од истека квартала доста-
вљају директно Министарству финансија.

(6) Корисници буџета јединица локалне самоуправе по-
пуњени образац у електронској форми у року од 25 дана 
од истека квартала достављају надлежној служби за финан-
сије општине или града.

(7) На основу достављених образаца свих буџетских 
корисника, Министарство финансија и надлежне службе за 
финансије општина, градова и фондова припремају збирни 
Образац 7 - Извјештај о броју и структури запослених у 
року од 30 дана од истека квартала.

(8) Надлежне службе за финансије јединица локалне са-
моуправе и фондова који нису укључени у буџет и/или ГКТ 
Републике (збирни) Образац 7 за своју јединицу власти до-
стављају Министарству финансија у електронској форми у 
року од 30 дана од истека квартала.

        (9) Министарство финансија врши формалну кон-
тролу и обједињавање образаца 7 за све јединице локалне 
самоуправе и фондове који нису укључени у буџет и/или 
ГКТ Републике у року од 35 дана по истеку квартала.

(10) Министарство финансија врши формалну контро-
лу и обједињавање образаца за све кориснике буџета Репу-
блике, општина, градова и фондове у року од 40 дана од 
истека квартала.

2. Образац ПИТ - Периодични извјештај о 
трансакцијама

Члан 52.
(1) Образац ПИТ - Периодични извјештај о трансак-

цијама, представља преглед прихода и расхода (осим при-
хода и расхода обрачунског карактера) и примитака и изда-
така у извјештајном периоду, по свим рачуноводственим 
фондовима, разврстан према GFS кодовима (GFS - макро-
економски статистички оквир дизајниран од стране ММФ 
за потребе праћења статистике владиних финансија и фи-
скалне анализе).

(2) Образац ПИТ садржи десет колона:
1) у колони 1 - GFS код, дати су кодови GFS класифи-

кације прихода (1), расхода (2) и трансакција на имовини и 
обавезама (3),

2) у колони 2 - Позиција, дати су називи позиција извје-
штаја,

3) у колону 3 - Фонд 01, уносе се буџетска средства и 
буџетски издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. 

јануара до краја периода за који се припрема извјештај, на 
рачуноводственом фонду 01, разврстани према GFS класи-
фикацији,

4) у колону 4 - Фонд 02, уносе се приходи и расходи 
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја периода за који се припрема извјештај, на рачу-
новодственом фонду 02, разврстани према GFS класифи-
кацији,

5) у колону 5 - Фонд 03, уносе се приходи и расходи 
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја периода за који се припрема извјештај, на рачу-
новодственом фонду 03, разврстани према GFS класифи-
кацији,

6) у колону 6 - Фонд 04, уносе се приходи и расходи 
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја периода за који се припрема извјештај, на рачу-
новодственом фонду 04, разврстани према GFS класифи-
кацији,

7) у колону 7 - Фонд 05, уносе се приходи и расходи 
(осим прихода и расхода обрачунског карактера) и примици 
и издаци исказани у извјештајном периоду, тј. од 1. јануара 
до краја периода за који се припрема извјештај, на рачу-
новодственом фонду 05, разврстани према GFS класифи-
кацији,

8) у колону 8 - Укупно, уносе се укупни износи оства-
рених прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачун-
ског карактера) и примитака и издатака у извјештајном пе-
риоду добијени сабирањем износа из колона 3, 4, 5, 6 и 7.

9) у колону 9 - Елиминација, уносе се са негативним 
предзнаком износи прихода и расхода (осим прихода и 
расхода обрачунског карактера) и примитака и издатака 
исказаних у извјештајном периоду по основу трансакција 
између или унутар јединица власти, а које је потребно ели-
минисати у поступку консолидације и

10) у колону 10 - Укупно, уносе се консолидовани изно-
си добијени сабирањем износа из колона 8 и 9.

(3) Подаци у Образац ПИТ уносе се у милионима КМ.
(4) Образац ПИТ садржи посебан регион за уношења 

напомена о подацима приказаним у обрасцу, њиховом обу-
хвату и одступањима у односу на захтјеве GFS оквира.

Члан 53. 
(1) Образац ПИТ сачињава Министарство финансија на 

основу података садржаних у ГКТ и обрасцима прикупље-
ним од буџетских корисника.

(2) Образац ПИТ са прелиминарним подацима Ми-
нистарство финансија сачињава мјесечно за Републику, у 
року од четири седмице по истеку мјесеца, односно квар-
тално за све јединице власти, у року од шест седмица по 
истеку квартала.

(3) Министарство финансија сачињава ревидиран 
(коначан) Образац ПИТ за Републику до 31. маја, односно 
за све јединице власти до 30. јуна текуће године за прет-
ходну годину.

(4) Образац ПИТ објављује се на интернет страници 
Министарства финансија.

3. Остали извјештаји и подаци

Члан 54.
(1) Министарство финансија може с циљем ефикасне 

консолидације донијети посебне инструкције за доставља-
ње финансијских извјештаја буџетских корисника и кон-
тролисаних ентитета јавног сектора.

(2) Министарство финансија може за потребе додатних 
анализа и извјештавања према Влади Републике Српске, 
Народној скупштини Републике Српске или спољним ко-
рисницима података од буџетских корисника захтијевати 
додатне извјештаје и образложења.



 

14 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 16.2.2017.

ГЛАВА VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о финансијском извјештавању за кориснике 
прихода буџета Републике, општина и градова и фондо-
ва (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 16/11 и 

126/11), осим за потребе израде финансијских извјештаја 
за 2016. годину.

Члан 56.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.12/020-162/2017
19. јануара 2017. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 1

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ основни функционални код

Појединачни образац 
Збирни образац 

Консолидовани образац

ОБРАЗАЦ ЗА МЈЕСЕЧНО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ
од  _____ до _____ 20___. године

Табела 1           (у КМ)

Еко-
ном. 
код

П О З И Ц И Ј А

Текућа година
Елимина-

ција

УКУП-
НО

(8 + 9)Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО
(3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.  ПРИХОДИ  (ОСИМ 
ОБ РАЧУНСКИХ )  (I + II + III 
+ IV)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на доходак и 
добит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
7113 в) Порези на приходе капиталних до-

битака
712 2. Доприноси за социјално осигу-

рање (а1 до а3)
а1) Посебан допринос за професио-
налну рехабилитацију и запошљавање 
лица са инвалидитетом (712171)
а2) Посебан допринос за солидарност 
(712172)
а3) Доприноси за социјално осигурање 
осим посебних доприноса (712-а1-а2)

713 3. Порези на лична примања и при-
ходе од самосталних дјелатности

714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
7143 в) Порези на финансијске и капиталне 

трансакције
7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа и 

услуга
716 6. Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези прикупљени 

преко УИО
719 8. Остали порески приходи
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72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 

3 + 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске и нефи-

нансијске имовине и позитивних 
курсних разлика (а до ђ)

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у 
капиталу и сличних права (а1 до а3)
а1) Приходи од дивиденди и удјела у 
профиту у јавним предузећима и фи-
нансијским институцијама (721111)
а2) Приходи од давања права на 
експлоатацију природних ресурса, 
патената и ауторских права (721112)
а3) Остали приходи од финансијске и 
нематеријалне имовине (721119)

7212 б) Приходи од закупа и ренте
б1) Приходи од закупа објеката (721221 
+ 721222)
б2) Приходи од закупа земљишта 
(721223 + 721224)

7213 в) Приходи од камата на готовину и 
готовинске еквиваленте

7214 г) Приходи од хартија од вриједности 
и финансијских деривата

7215 д) Приходи од камата и осталих накна-
да за дате зајмове (д1 до д5)
д1) Приход од камате на дате зајмове 
Централној банци (721521)
д2) Приход од камата на дате зајмове 
Инвестиционо-развојној банци и фон-
довима под њеном управом (721522)
д3) Приходи од камата на дате зајмове 
ЈП Путеви и 
ЈП Аутопутеви РС (721533)  
д4) Приходи од осталих накнада на 
дате зајмове (72159)
д5) Приходи од камата на остале зајмо-
ве (7215-д1-д2-д3-д4)

7216 ђ) Приходи по основу реализованих 
позитивних курсних разлика из по-
словних и инвестиционих активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи од пру-
жања јавних услуга 
(а до д)

7221 а) Административне накнаде и таксе 
(а1 + а2)
а1) Посебна републичка такса (722112)
а2) Административне накнаде и таксе 
осим посебне републичке таксе (7221-а1)

7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе (в1 до в3)

в1) Комуналне таксе за дозволе за ко-
ришћење добара и вршење активности 
(722311 + 722312 + 722313 + 722315 + 
722316 + 722321 + 722331 + 722332)
в2) Комуналне таксе на коришћење 
јавних површина (722314 + 722317 + 
722318 + 722391 + 722392 + 722393 + 
722394 + 722395)
в3) Комуналне таксе на остале предме-
те таксирања (7223-в1- в2)

7224 г) Накнаде по разним основима (г1 
до г6)
г1) Накнаде на име трошкова јавних 
услуга (722411 + 722437 + 722452 + 
722461 + 722466 + 722471 + 722472)
г2) Накнада за коришћење и промјену 
намјене земљишта (722412 + 722425)
г3) Накнаде за дозволе за коришћење 
добара и вршење активности (722421 
+ 722422 + 722423 + 722427 + 722446 
+ 722447 + 722457 + 72248)
г4) Накнаде за коришћење природних 
и других добара од општег интерeса 
(722424 + 722433 + 722435 + 722436 + 
722438 + 722442 + 722443 + 722444 + 
722445 + 722448 + 722458 + 722462 + 
722463 + 722464 + 722465 + 722468 + 
722469 + 722491)
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г5) Накнаде из прихода (722426 + 
722434 + 722449 + 722456 + 722467)
г6) Остале накнаде (7224-г1-г2-г3-г4-г5)

7225 д) Приходи од пружања јавних услуга
723 3. Новчане казне (а1 + а2)

а1) Одузета средства и имовинска 
корист у поступцима из надлежности 
републичких органа (723118 + 723119)
а2) Новчане казне осим одузетих сред-
става и имовинске користи у поступ-
цима из надлежности републичких 
органа (723-а2)

728 4. Приходи од финансијске и нефи-
нансијске имовине и трансакција 
размјене између или унутар једини-
ца власти (а + б)

7281 а) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција са дру-
гим јединицама власти (а1 до а7)
а1) Приходи од закупа од других једи-
ница власти (72811)
а2) Приходи по основу хартија од 
вриједности и финансијских деривата 
од других јединица власти (72812)
а3) Приходи од камата на дате зајмове 
другим јединицама власти (72813)
а4) Приходи од осталих накнада за дате 
зајмове другим јединицама власти 
(72814)
а5) Приходи по основу позитивних 
курсних разлика из пословних и ин-
вестиционих трансакција са другим 
јединицама власти (72815)
а6) Приходи из трансакција размјене са 
другим јединицама власти (72816)
а7) Остали приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и из трансак-
ција размјене са другим јединицама 
власти (72189)

7282 б) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти (б1 до б6)
б1) Приходи од закупа унутар исте 
јединице власти (72821)
б2) Приходи од камата на дате зајмове 
унутар исте јединице власти (72822)
б3) Приходи од осталих накнада за 
дате зајмове унутар исте јединице 
власти (72823)
б4) Приходи по основу позитивних 
курсних разлика из пословних и ин-
вестиционих трансакција унутар исте 
јединице власти (72824)
б5) Приходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти (72825)
б6) Остали приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и из трансак-
ција размјене унутар исте јединице 
власти (72829)

729 5. Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства (а1 до  а6)

а1) Текући грантови страних влада 
(731111)
a2) Текући грантови међународних 
организација (731112)
a3) Остали текући грантови из ино-
странства (731119)
a4) Капитални грантови страних влада 
(731121)
a5) Капитални грантови међународних 
организација (731122)
a6) Остали капитални грантови из ино-
странства (731129)

7312 б) Грантови из земље
78 IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ 

УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  
(1 + 2)
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787 1. Трансфери између различитих 

јединица власти (а до д)
7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
7873 в) Трансфери од јединица локалне 

самоуправе
7874 г) Трансфери од фондова обавезног 

социјалног осигурања
7879 д) Трансфери од осталих јединица 

власти
788 2. Трансфери унутар исте јединице 

власти
Б.   РАСХОДИ  (ОСИМ 
ОБ РАЧУНСКИХ ) 
 (I + II + III)

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8 + 9)

411 1. Расходи за лична примања за-
послених (а до г)

4111 а) Расходи за бруто плате запослених
4112 б) Расходи за бруто накнаде трошкова 

и осталих личних примања запослених 
по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата запосле-
них за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата

4114 г) Расходи за отпремнине и једнократ-
не помоћи (бруто)

412 2. Расходи по основу коришћења 
робе и услуга (а1 до а3)
а1) Расходи за закуп непроизведених 
сталних средстава (41214)
а2) Расходи по основу пореза, допри-
носа и непореских накнада на терет 
послодавца (41297) 
а3) Расходи по основу коришћења робе 
и услуга осим расхода за закуп непро-
изведених сталних средстава и расхода 
по основу пореза, доприноса и непо-
реских накнада на терет послодавца 
(412-а1-а2)

413 3. Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови  (а до е)

4131 а) Расходи по основу камата на хартије 
од вриједности (а1 + а2)
а1) Расходи по основу камата на хар-
тије од вриједности у земљи (41311)
а2) Расходи по основу камата на хар-
тије од вриједности у иностранству 
(41312)

4132 б) Расходи финансирања по основу 
финансијских деривата 

4133 в) Расходи по основу камата на при-
мљене зајмове у земљи  (в1 до в4)
в1) Расходи по основу камата на зај-
мове примљене од Централне банке 
(413321)
в2) Расходи по основу камата на 
зајмове примљене од Инвестиционо-
развојне банке и фондова под њеном 
управом (413322)
в3) Расходи по основу камата на зајмо-
ве примљене од ЈП Путеви и ЈП Ауто-
путеви РС (413332)
в4) Остали расходи по основу ка-
мата на примљене зајмове у земљи 
(4133-в1-в2-в3)

4134 г) Расходи по основу камата на при-
мљене зајмове из иностранства

4137 д) Трошкови сервисирања примљених 
зајмова

4138 ђ) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и инве-
стиционих активности

4139 е) Расходи по основу затезних камата 
(е1 + е2)
е1) Расходи по основу затезних камата 
у земљи (41391)
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е2) Расходи по основу затезних камата 
у иностранству (41392)

414 4. Субвенције*
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство (а1  до а3)

а1) Грантови страним владама (415111 
+ 415121)
а2) Грантови међународним организа-
цијама (415112 + 415122)
а3) Остали грантови у иностранство 
(415119 + 415129)

4152 б) Грантови у земљи (б1 + б2)
б1) Текући грантови у земљи 
(41521+41522)
б2) Капитални грантови у земљи 
(41523+41524)

416 6. Дознаке на име социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републи-
ке, општина и градова (а1 + а2)
а1) Инвалиднине и помоћи породицама 
палих бораца, ратних војних инвалида 
и цивилних жртава рата (416121 + 
416122 + 416141 + 416142 + 416321)
а2) Остале дознаке на име социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (416-a1)

417 7. Дознаке на име социјалне заштите 
које исплаћују институције оба-
везног социјалног осигурања (а до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског оси-
гурања

4172 б) Дознаке по основу здравственог 
осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања од 
незапослености

4174 г) Дознаке по основу дјечије заштите
418 8. Расходи финансирања, други фи-

нансијски трошкови и расходи тран-
сакција размјене између или унутар 
јединица власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други фи-
нансијски трошкови између јединица 
власти (а1 до а6)
а1) Расходи по основу хартија од 
вриједности према другим јединицама 
власти (41811)
а2) Расходи по основу финансијских 
деривата према другим јединицама 
власти (41812)
а3) Расходи по основу камата на зај-
мове примљене од других јединица 
власти (41813)
а4) Расходи по основу осталих накнада 
на зајмове примљене од осталих једи-
ница власти (41814)
а5) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и ин-
вестиционих трансакција са другим 
јединицама власти (41815)
а6) Расходи по основу затезних камата 
из трансакција са другим јединицама 
власти (41816)

4182 б) Расходи из трансакција размјене 
између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други фи-
нансијски трошкови из трансакција 
унутар исте јединице власти (в1 до в4)
в1) Расходи по основу камата на зај-
мове примљене унутар исте јединице 
власти (41831)
в2) Расходи од осталих накнада на зај-
мове примљене унутар исте јединице 
власти (41832)
в3) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и ин-
вестиционих трансакција унутар исте 
јединице власти (41833)
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в4) Расходи по основу затезних камата 
из трансакција унутар исте јединице 
власти (41834)

4184 г) Расходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењима 
(а1 до а4)
а1) Расходи по основу исплате глав-
нице дуга по судским рјешењима 
(419111)
а2) Расходи по основу исплате камате 
по судским рјешењима (419112) 
а3) Расходи по основу адвокатских и 
правних услуга по судским рјешењима 
(419113)
а4) Остали расходи по судским рје-
шењима (419119) 

48 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУ-
ТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  (1 + 2)

487 1. Трансфери између различитих 
јединица власти (а до д)

4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локалне са-

моуправе
4874 г) Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединицама 

власти
488 2. Трансфери унутар исте јединице 

власти
*** III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ***** ***** ***** *** ***** ***** ***** *****

В.   Б РУТО  СУФИЦИТ  /  ДЕ -
ФИЦИТ    (А – Б)
Г.   НЕТО  И ЗДАЦИ  З А  НЕ -
ФИНАНСИ ЈСКУ  ИМОВИ -
НУ    (I + II – III - IV)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ  (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену сталну 
имовину

812 2. Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену сталну 

имовину
814 4. Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 
пословања

815 5. Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха материјала, учи-

нака, робе и ситног инвентара, амбала-
же и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИ-
ЦА ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску имо-
вину из трансакција између или 
унутар јединица власти (а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти (а1 до а7)
а1) Примици за произведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
јединицама власти (88111)
а2) Примици за драгоцјености из тран-
сакција са другим јединицама власти 
(88112)
а3) Примици за непроизведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
јединицама власти (88113)
а4) Примици од продаје сталне имо-
вине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања из трансакција са 
другим јединицама власти (88114)
а5) Примици за стратешке залихе из 
трансакција са другим јединицама 
власти (88115)
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а6) Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично из трансакција са 
другим јединицама власти (88116)
а7) Примици за осталу нефинансијску 
имовину из трансакција са другим 
јединицама власти (88119)

8812 б) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти (б1 
до б7)
б1) Примици за произведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (88121)
б2) Примици за драгоцјености из тран-
сакција са другим буџетским корисни-
цима исте јединице власти (88122)
б3) Примици за непроизведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (88123)
б4) Примици од продаје сталне имо-
вине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти (88124)
б5) Примици за стратешке залихе из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(88125)
б6) Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти (88126)
б7) Примици за осталу нефинансијску 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (88129)

51 III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7)*

511 1. Издаци за произведену сталну имо-
вину

512 2. Издаци  за драгоцјености
513 3. Издаци за непроизведену сталну 

имовину
514 4. Издаци за сталну имовину на-

мијењену продаји
515 5. Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, робе и 

ситног инвентара, амбалаже и слично
518 7. Издаци за улагање на туђим некрет-

нинама, постројењима и опреми
58 IV ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-

КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИ-
ЦА ВЛАСТИ (1)

581 1. Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти (а1 до а6)
а1) Издаци за произведену сталну имо-
вину из трансакција са другим једини-
цама власти (58111)
а2) Издаци за драгоцјености из тран-
сакција са другим јединицама власти 
(58112)
а3) Издаци за непроизведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
јединицама власти (58113)
а4) Издаци за стратешке залихе из 
трансакција са другим јединицама 
власти (58114)
а5) Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и слично 
из трансакција са другим јединицама 
власти (58115)
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а6) Издаци за осталу нефинансијску 
имовину из трансакција са другим 
јединицама власти (58119)

5812 б) Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти (б1 
до б6)
б1) Издаци за произведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (58121)
б2) Издаци за драгоцјености из тран-
сакција са другим буџетским корисни-
цима исте јединице власти (58122)
б3) Издаци за непроизведену сталну 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (58123)
б4) Издаци за стратешке залихе из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(58124)
б5) Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и слично 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(58125)
б6) Издаци за осталу нефинансијску 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (58129)
Д.   СУФИЦИТ  /  ДЕФИЦИТ   
(В + Г)
Ђ.   НЕТО  ФИНАНСИРАЊЕ   
(Е + Ж + З + И)
Е.   НЕТО  ПРИМИЦИ  ОД 
ФИНАНСИ ЈСКЕ  ИМОВИ -
НЕ    (I - II)

91 I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске имовине 
(а до д)

9111 а) Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција) (а1+а2)
а1) Примици од хартија од вриједности 
у земљи (изузев акција) (91111)
а2) Примици од хартија од вриједности 
у иностранству (изузев акција) (91112)

9112 б) Примици за акције и учешћа у капи-
талу (б1+б2)
б1) Примици за акције и учешћа у 
капиталу у земљи (91121 + 91122 + 
91123 + 91124)
б2) Примици за акције и учешћа у ка-
питалу у иностранству (91126)

9113 в) Примици од финансијских деривата 
(в1+в2)
в1) Примици од финансијских деривата 
у земљи (91131)
в2) Примици од финансијских деривата 
у иностранству (91132)

9114 г) Примици од наплате датих зајмова 
(г1 до г7)
г1) Примици од наплате зајмова датих 
Централној банци (911421)
г2) Примици од наплате зајмова датих 
Инвестиционо-развојној банци и фон-
довима под њеном управом (911422)
г3) Примици од наплате зајмова да-
тих осталим домаћим финансијским 
субјектима (911428 + 91144)
г4) Примици од наплате зајмова да-
тих ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС 
(911433)
г5) Примици од наплате зајмова датих 
осталим домаћим нефинансијским 
субјектима (911431 + 911438 + 91145)
г6) Примици од наплате осталих зај-
мова датих у земљи (91146 + 91147 + 
91148)
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г7) Примици од наплате зајмова датих 
у иностранство (91149)

9115 д) Примици по основу орочених нов-
чаних средстава (д1 + д2)
д1) Примици по основу орочених нов-
чаних средстава код домаћих субјеката 
(911511 + 911512 + 911521 + 911522 + 
911531 + 911532 + 911541 + 911542)
д2) Примици по основу орочених нов-
чаних средстава  код страних субјеката 
(9115-д1)

918 2. Примици од финансијске имовине 
из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

9181 а) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим јединицама 
власти (а1 до а5)
а1) Примици од обвезница других једи-
ница власти (91811)
а2) Примици од осталих хартија од 
вриједности (изузев акција) других 
јединица власти (91812)
а3) Примици од финансијских деривата 
других јединица власти (91813)
а4) Примици од наплате зајмова датих 
другим јединицама власти (91814)
а5) Остали примици од финансијске 
имовине из трансакција са другим 
јединицама власти (91819)

9182 б) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(б1+б2)
б1) Примици од наплате зајмова из 
трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(918211)
б2) Остали примици од финансијске 
имовине из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (918299)

61 II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имовину 
(а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вриједности 
(изузев акција) (а1+а2)
а1) Издаци за хартије од вриједности у 
земљи (изузев акција) (61111)
а2) Издаци за хартије од вриједности у 
иностранству (изузев акција) (61112)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у капита-
лу (б1 + б2)
б1) Издаци за акције и учешћа у капи-
талу у земљи (61121 + 61122 + 61123 
+ 61124)
б2) Издаци за акције и учешћа у капи-
талу у иностранству (61126)

6113 в) Издаци за финансијске деривате  (в1 
+ в2)
в1) Издаци за финансијске деривате у 
земљи (61131)
в2) Издаци за финансијске деривате у 
иностранству (61132)

6114 г) Издаци за дате зајмове (г1 до г7)
г1) Издаци за зајмове дате Централној 
банци (611421)
г2) Издаци за зајмове дате Инвестицио-
но-развојној банци и фондовима под 
њеном управом (611422)
г3) Издаци за зајмове дате осталим 
домаћим финансијским субјектима 
(611428 + 61144)
г4) Издаци за зајмове дате ЈП Путеви и 
ЈП Аутопутеви РС (611433)
г5) Издаци за зајмове дате осталим 
домаћим нефинансијским субјектима 
(611431 + 611438 + 61145)
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г6) Издаци за остале зајмове дате у 
земљи (61146 + 61147 + 61148)
г7) Издаци за зајмове дате у иностран-
ству (61149)

6115 д) Издаци по основу орочавања новча-
них средстава (д1 + д2)
д1) Издаци по основу орочавања новча-
них средстава  код домаћих субјеката 
(611511 + 611512 + 611521 + 611522 + 
611531 + 611532 + 611541 + 611542)
д2) Издаци по основу орочавања нов-
чаних средстава  код страних субјеката 
(6115-д1)

618 2. Издаци за финансијску имовину 
из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти (а1 до а5)
а1) Издаци за обвезнице других једини-
ца власти (61811)
а2) Издаци за остале хартије од вријед-
ности (изузев акција) других јединица 
власти (61812)
а3) Издаци за финансијске деривате 
других јединица власти (61813)
а4) Издаци за зајмове дате другим једи-
ницама власти (61814)
а5) Остали издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим једини-
цама власти (61819)

6182 б) Издаци за финансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 
(б1+б2)
б1) Издаци за зајмова дате другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (618211)
б2) Остали издаци за финансијску 
имовину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице 
власти (618299)
Ж.   НЕТО  З А Д УЖИВАЊЕ 
(I – II)

92 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а + б)
9211 а) Примици од издавања  хартија од 

вриједности (изузев акција) (а1 до а3)
а1) Примици од издавања обвезница у 
земљи (921111)
а2) Примици од издавања осталих хар-
тија од вриједности у земљи (изузев 
акција) (921118)
а3) Примици од издавања хартија од 
вриједности у иностранству (изузев 
акција) (92112)

9212 б) Примици од узетих зајмова (б1 до 
б6)
б1) Примици од зајмова узетих од Цен-
тралне банке (921221)
б2) Примици од зајмова узетих од 
Инвестиционо-развојне банке и фон-
дова под њеном управом (921222)
б3) Примици од зајмова узетих од оста-
лих домаћих финансијских субјеката 
(921228 + 92124)
б4) Примици од зајмова узетих од ЈП 
Путеви и ЈП Аутопутеви РС (921233)
б5) Примици од зајмова узетих од оста-
лих домаћих нефинансијских субјеката 
(921231 + 921238 + 92125)
б6) Примици од зајмова узетих из ино-
странства (92129)*

928 2. Примици од задуживања из тран-
сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код других 
јединица власти
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9282 б) Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти

62 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 
(1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а до д)
6211 а) Издаци за отплату главнице по хар-

тијама од вриједности (изузев акција) 
(а1 до а4)
а1) Издаци за отплату главнице по об-
везницама у земљи (621111)
а2) Издаци за отплату главнице по 
обвезницама у земљи емитованим за 
измирење обавеза по Закону о унутра-
шњем дугу (621112)
а3) Издаци за отплату главнице по 
осталим хартијама од вриједности у 
земљи (осим акција) (621118)
а4) Издаци за отплату главнице по хар-
тијама од вриједности у иностранству 
(изузев акција) (62112)

6212 б) Издаци за отплату дуга по финан-
сијским дериватима (б1 + б2)
б1) Издаци за отплату главнице по 
финансијским дериватима у земљи 
(62121)
б2) Издаци за отплату главнице по 
финансијским дериватима у иностран-
ству (62122)

6213 в) Издаци за отплати главнице при-
мљених зајмова у земљи (в1 до в6)
в1) Издаци за отплату главнице зај-
мова примљених од Централне банке 
(621321)
в2) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од Инвестиционо-развојне 
банке и фондова под њеном управом 
(621322)
в3) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од осталих домаћих фи-
нансијских субјеката (621328 + 62134)
в4) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од ЈП Путеви и ЈП Аутопу-
теви РС (621333)
в5) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од осталих домаћих нефи-
нансијских субјеката (621331 + 621338 
+ 62135)
в6) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених од осталих домаћих креди-
тора (621399)

6214 г) Издаци за отплату главнице зајмова 
примљених из иностранства*

6219 д) Издаци за отплату осталих дугова 
(д1 + д2)
д1) Готовинске исплате за измирење 
обавеза верификованих у складу са 
Законом о унутрашњем дугу (621911)
д2) Издаци за отплату осталих дугова 
(621999)

628 2. Издаци за отплату дугова из тран-
сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

6281 а) Издаци за отплату дугова према 
другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова према 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти
З.   ОСТАЛИ НЕТО ПРИМИЦИ   
(I – II)

93 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на дода-

ту вриједност
9312 б) Примици по основу депозита и 

кауција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
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938 2. Остали примици из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

9381 а) Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти

9382 б) Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

63 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на додату 

вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и кау-

ција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

6381 а) Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 
И.   РАСПОД Ј ЕЛА  СУФИ -
ЦИТА  И З  РАНИ ЈИХ  ПЕ -
РИОДА
Ј.   РАЗЛИКА  У  ФИНАНСИ -
РАЊУ  (Д + Ђ)

Табела 1*  (у КМ)

Економ. 
код П О З И Ц И Ј А

Текућа година

Елимина-
ција

УКУПНО
(8 + 9)Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУП-
НО

(3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
41411 и 
дио 41412

1. Субвенције јавним субјек-
тима 

41413  и 
дио 41414

2. Субвенције приватним 
субјектима 

дио 41412 
и дио 
41414

3. Субвенције домаћинствима 

дио 51 и 
дио 58

4. Капитални расходи финанси-
рани из иностранства

дио 51 и 
дио 58

5. Капитални расходи финанси-
рани из домаћих средстава 

дио 6214 6. Издаци за отплату инокреди-
та за буџетску подршку

дио 6214 7. Издаци за отплату инокреди-
та за инвестиционе пројекте

дио 92129 8. Примици од зајмова узетих 
из иностранства за буџетску 
подршку

дио 92129 9. Примици од зајмова узетих 
из иностранства за инвестици-
оне пројекте 

Табела 2  (у КМ)

Еко-
ном. 
код

П О З И Ц И Ј А

Текућа година

Ел
им

ин
а-

ци
ја УКУП-

НО
(8 + 9)Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 А. ПРОМЈЕНА У СТАЊУ ФИ-

НАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАЗ-
ГРАНИЧЕЊА (1 + 2)

11 1. Промјена у стању дугорочне фи-
нансијске имовина и разграничења 
(а до д)

111 а) Промјена у стању дугорочних 
пласмана
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112 б) Промјена у стању дугорочних 
потраживања

117 в) Промјена у стању дугорочних ра-
зграничења

118 г) Промјена у стању остале дугорочне 
финансијске имовине

119 д) Промјена у стању дугорочне фи-
нансијске имовине и разграничења из 
трансакција између или унутар једи-
ница власти (д1 + д2)

1191 д1) Промјена у стању дугорочне фи-
нансијске имовине и разграничења 
из трансакција са другим јединицама 
власти

1192 д2) Промјена у стању дугорочне фи-
нансијске имовине и разграничења 
из трансакција унутар исте јединице 
власти

12 2. Промјена у стању краткорочне 
финансијске имовине и разграниче-
ња (а до ђ)

121 а) Промјена у стању готовине и гото-
винских еквивалената

122 б) Промјена у стању краткорочних 
пласмана

123 в) Промјена у стању краткорочних 
потраживања

127 г) Промјена у стању краткорочних 
разграничења

128 д) Промјена у стању остале кратко-
рочне финансијске имовине

129 ђ) Промјена у стању краткорочне фи-
нансијске имовине и разграничења из 
трансакција између или унутар једи-
ница власти (ђ1 + ђ2)

1297 ђ1) Промјена у стању краткорочне 
финансијске имовине и разграничења 
из трансакција са другим јединицама 
власти 

1298 ђ2) Промјена у стању краткорочне 
финансијске имовине и разграничења 
из трансакција унутар исте јединице 
власти 

2 Б. ПРОМЈЕНА У СТАЊУ ОБАВЕ-
ЗА И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2)

21 1. Промјена у стању дугорочних 
обавеза и разграничења (а до г)

211 а) Промјена у стању дугорочних фи-
нансијских обавеза

217 б) Промјена у стању дугорочних ре-
зервисања и разграничења

218 в) Промјена у стању осталих дугороч-
них обавеза

219 г) Промјена у стању дугорочних оба-
веза и разграничења из трансакција 
између или унутар јединица власти 
(г1 + г2)

2191 г1) Промјена у стању дугорочних оба-
веза и разграничења из трансакција са 
другим  јединицама власти 

2192 г2) Промјена у стању дугорочних оба-
веза и разграничења из трансакција 
унутар исте јединице власти 

22 2. Промјена у стању краткорочних 
обавеза и разграничења (а до ж)

221 а) Промјена у стању краткорочних 
финансијских обавеза

222 б) Промјена у стању обавеза за лична 
примања запослених

223 в) Промјена у стању обавеза из по-
словања

224 г) Промјена у стању обавеза за расхо-
де финансирања и друге финансијске 
трошкове

225 д) Промјена у стању обавеза за суб-
венције, грантове и дознаке на име 
социјалне заштите

227 ђ) Промјена у стању краткорочних 
резервисања и разграничења
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228 е) Промјена у стању осталих кратко-

рочних обавеза
229 ж) Промјена у стању краткорочних 

обавеза и разграничења из трансак-
ција између или унутар јединица вла-
сти (ж1 + ж2)

2297 ж1) Промјена у стању краткорочних 
обавеза и разграничења из трансак-
ција са другим јединицама власти

2298 ж2) Промјена у стању краткорочних 
обавеза и разграничења из трансак-
ција унутар исте јединице власти

У ___________________ Лице одговорно за састављање извјештаја                                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
              (пуно име, презиме и потпис)                                  (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 2

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ И ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИСКАЗАНИХ У ГКТ
на рачуноводственом фонду 01 

од  _____ до _____ 20___. године
Табела 1  (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

ФОНД 01

П
ро
це
на
т

(6
/5

) ·
 1

00

Претход-
на година

П
ро
це
на
т

(6
/9

) ·
 1

00Текућа година

Првобит-
ни буџет Корекција

Коначни 
буџет
(3 + 4)

Извршење
Разлика
(6 – 5)

Извршење

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   П Р И ХОД И  (О СИМ 
О Б РАЧ УН С КИ Х )  
(I + II + III + IV)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 
+ 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на дохо-
дак и добит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
7113 в) Порези на приходе капитал-

них добитака
712 2. Доприноси за социјално оси-

гурање (а)
7121 а) Доприноси за социјално оси-

гурање
713 3. Порези на лична примања 

и приходе од самосталних дје-
латности (а)

7131 а) Порези на лична примања и 
приходе од самосталних дјелат-
ности

714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
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7143 в) Порези на финансијске и ка-
питалне трансакције

7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа 

и услуга (а до в)
7151 а) Порези на промет производа
7152 б) Порези на промет услуга
7153 в) Акцизе
716 6. Царине и увозне дажбине (а)
7161 а) Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези при-

купљени преко УИО (а)
7171 а) Индиректни порези прикупље-

ни преко УИО 
719 8. Остали порески приходи (а)
7191 а) Остали порески приходи
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 

+ 2 + 3 + 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске 

и нефинансијске имовине и 
позитивних курсних разлика 
(а до ђ)

7211 а) Приходи од дивиденде, 
учешћа у капиталу и сличних 
права

7212 б) Приходи од закупа и ренте
7213 в) Приходи од камата на готови-

ну и готовинске еквиваленте
7214 г) Приходи од хартија од вријед-

нoсти и финансијских деривата
7215 д) Приходи од камата и осталих 

накнада за дате зајмове
7216 ђ) Приходи по основу реализова-

них позитивних курсних разлика 
из пословних и инвестиционих 
активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи 
од пружања јавних услуга 
(а до д)

7221 а) Административне накнаде и 
таксе

7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе
7224 г) Накнаде по разним основима
7225 д) Приходи од пружања јавних 

услуга
723 3. Новчане казне (а)
7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од финансијске 

и нефинансијске имовине и 
трансакција размјене између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

7281 а) Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и тран-
сакција са другим јединицама 
власти

7282 б) Приходи од финансијске и 
нефинансијске имовине и тран-
сакција унутар исте јединице 
власти

729 5. Остали непорески приходи 
(а)

7291 а) Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства
7312 б) Грантови из земље
78 IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ 

ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1 + 2)

787 1. Трансфери између различи-
тих јединица власти (а до д)

7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
7873 в) Трансфери од јединица локал-

не самоуправе



16.2.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 29
7874 г) Трансфери од фондова оба-

везног социјалног осигурања
7879 д) Трансфери од осталих једини-

ца власти
788 2. Трансфери унутар исте једи-

нице власти (а)
7881 а) Трансфери унутар исте једи-

нице власти
Б.   П Р ИМИЦИ   (I + II + III 
+ IV + V)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену 
сталну имовину (а до д)

8111 а) Примици за зграде и објекте
8112 б) Примици за постројења и 

опрему
8113 в) Примици за биолошку имо-

вину
8114 г) Примици за инвестициону 

имовину
8119 д) Примици за осталу произведе-

ну имовину
812 2. Примици за драгоцјености 

(а)
8121 а) Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену 

сталну имовину (а до г)
8131 а) Примици за земљиште
8132 б) Примици за подземна и повр-

шинска налазишта
8133 в) Примици за остала природна 

добра
8139 г) Примици за осталу непроизве-

дену имовину
814 4. Примици од продаје сталне 

имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања (а)

8141 а) Примици од продаје сталне 
имовине намијењене продаји и 
обустављених пословања

815 5. Примици за стратешке за-
лихе (а)

8151 а) Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха мате-

ријала, учинака, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и слично 
(а)

8161 а) Примици од залиха материја-
ла, учинака, робе и ситног ин-
вентара, амбалаже и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИ-
НАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА  
ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску 
имовину из трансакција изме-
ђу или унутар јединица власти 
(а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску 
имовину из трансакција са дру-
гим јединицама власти

8812 б) Примици за нефинансијску 
имовину из трансакција са дру-
гим буџетским корисницима 
исте јединице власти

91 III ПРИМИЦИ ОД ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске 
имовине (а до д)

9111 а) Примици од хартија од вријед-
ности (изузев акција)

9112 б) Примици за акције и учешћа 
у капиталу

9113 в) Примици од финансијских 
деривата
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9114 г) Примици од наплате датих 
зајмова

9115 д) Примици по основу орочених 
новчаних средстава

918 2. Примици од финансијске 
имовине из трансакција изме-
ђу или унутар јединица власти 
(а + б)

9181 а) Примици од финансијске имо-
вине из трансакција са другим 
јединицама власти

9182 б) Примици од финансијске имо-
вине из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

92 IV ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИ-
ВАЊА (1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а 
+ б)

9211 а) Примици од издавања  хартија 
од вриједности (изузев акција)

9212 б) Примици од узетих зајмова
928 2. Примици од задуживања из 

трансакција између или уну-
тар јединица власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код 
других јединица власти

9282 б) Примици од задуживања код 
других буџетских корисника 
исте јединице власти

93 V ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на 

додату вриједност
9312 б) Примици по основу депозита 

и кауција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
938 2. Остали примици из трансак-

ција између или унутар једи-
ница власти (а + б)

9381 а) Остали примици из тран-
сакција са другим јединицама 
власти

9382 б) Остали примици из трансак-
ција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти
УКУПНИ ПРИХОДИ (ОСИМ 
ОБРАЧУНСКИХ) И ПРИМИЦИ 
(А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

ФОНД 01

П
ро
це
на
т

(6
/5

) ·
 1

00

Претходна 
година

П
ро
це
на
т

(6
/9

) ·
 1

00Текућа година

Првобит-
ни буџет Корекција

Коначни 
буџет
(3 + 4)

Извршење
Разлика
(6 – 5)

Извршење

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.  РАСХОД И  (О СИМ 
О Б РАЧ УН С КИ Х ) (I + II + 
III)

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

411 1. Расходи за лична примања за-
послених (а до г)

4111 а) Расходи за бруто плате запосле-
них

4112 б) Расходи за бруто накнаде тро-
шкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата запосле-
них за вријеме боловања, роди-
тељског одсуства и осталих накнада 
плата

4114 г) Расходи за отпремнине и једно-
кратне помоћи (бруто)
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412 2. Расходи по основу коришћења 

робе и услуга (а до з)
4121 а) Расходи по основу закупа
4122 б) Расходи по основу утрошка енер-

гије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга

4123 в) Расходи за режијски материјал
4124 г) Расходи за материјал за посебне 

намјене
4125 д) Расходи за текуће одржавање
4126 ђ) Расходи по основу путовања и 

смјештаја
4127 е) Расходи за стручне услуге
4128 ж) Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне 
средине

4129 з) Остали некласификовани расходи
413 3. Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови (а до е)
4131 а) Расходи по основу камата на хар-

тије од вриједности
4132 б) Расходи финансирања по основу 

финансијских деривата
4133 в) Расходи по основу камата на при-

мљене зајмове у земљи
4134 г) Расходи по основу камата на при-

мљене зајмове из иностранства
4137 д) Трошкови сервисирања примље-

них зајмова
4138 ђ) Расходи по основу негативних 

курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности

4139 е) Расходи по основу затезних ка-
мата

414 4. Субвенције (а)
4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство
4152 б) Грантови у земљи
416 6. Дознаке на име социјалне за-

штите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 
(а + б)

4161 а) Дознаке грађанима које се испла-
ћују из буџета Републике, општина 
и градова

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга со-
цијалне заштите које се исплаћују 
из буџета Републике, општина и 
градова

417 7. Дознаке на име социјалне за-
штите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 
(а до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског 
осигурања

4172 б) Дознаке по основу здравственог 
осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања од 
незапослености

4174 г) Дознаке по основу дјечије за-
штите

418 8. Расходи финансирања, други 
финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између једи-
ница власти

4182 б) Расходи из трансакција размјене 
између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови из трансак-
ција унутар исте јединице власти

4184 г) Расходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењима 
(а)
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4191 а) Расходи по судским рјешењима
48 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 

УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
(1 + 2)

487 1. Трансфери између различитих 
јединица власти (а до д)

4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локалне 

самоуправе
4874 г) Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединицама 

власти
488 2. Трансфери унутар исте једини-

це власти (а)
4881 а) Трансфери унутар исте јединице 

власти
**** III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ******** ******** **** ******** ****

Б.   И З Д А Ц И  (I + II + III + IV 
+ V)

51 I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

511 1. Издаци за произведену сталну 
имовину (а до е)

5111 а) Издаци за изградњу и приба-
вљање зграда и објеката

5112 б) Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката 

5113 в) Издаци за набавку постројења и 
опреме 

5114 г) Издаци за инвестиционо одржа-
вање опреме 

5115 д) Издаци за биолошку имовину 
5116 ђ) Издаци за инвестициону имовину 
5117 е) Издаци за нематеријалну произве-

дену имовину 
512 2. Издаци за драгоцјености (а)
5121 а) Издаци за драгоцјености 
513 3. Издаци за непроизведену сталну 

имовину (а до е)
5131 а) Издаци за прибављање земљишта
5132 б) Издаци по основу улагања у по-

бољшање земљишта
5133 в) Издаци за прибављање подземних 

и површинских налазишта
5134 г) Издаци по основу улагања у 

побољшање подземних и површин-
ских налазишта

5135 д) Издаци за прибављање осталих 
природних добара

5136 ђ) Издаци по основу улагања у по-
бољшање осталих природних добара

5137 е) Издаци за нематеријалну непро-
изведену имовину

514 4. Издаци за сталну имовину на-
мијењену продаји (а)

5141 а) Издаци за сталну имовину на-
мијењену продаји

515 5. Издаци за стратешке залихе (а)
5151 а) Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амбала-
же и слично (а)

5161 а) Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже 
и слично

518 7. Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми (а)

5181 а) Издаци за улагање на туђим не-
кретнинама, постројењима и опреми

58 II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАК-
ЦИЈА ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)
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581 1. Издаци за нефинансијску имо-

вину из трансакција између или 
унутар јединица власти (а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имови-
ну из трансакција са другим једини-
цама власти

5812 б) Издаци за нефинансијску имови-
ну из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице 
власти

61 III ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имовину 
(а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вриједности 
(изузев акција)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у ка-
питалу

6113 в) Издаци за финансијске деривате 
6114 г) Издаци за дате зајмове 
6115 д) Издаци по основу орочавања нов-

чаних средстава
618 2. Издаци за финансијску имовину 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имовину 
из трансакција са другим јединица-
ма власти

6182 б) Издаци за финансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти

62 IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУ-
ГОВА (1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а 
до д)

6211 а) Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (изузев 
акција)

6212 б) Издаци за отплату дуга по финан-
сијским дериватима

6213 в) Издаци за отплату главнице при-
мљених зајмова у земљи

6214 г) Издаци за отплату главнице зајмо-
ва примљених из иностранства

6219 д) Издаци за отплату осталих дугова
628 2. Издаци за отплату дугова из 

трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6281 а) Издаци за отплату дугова према 
другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова према 
другим буџетским корисницима 
исте јединице власти

63 V ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на дода-

ту вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и 

кауција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансакција 

између или унутар јединица вла-
сти (а + б)

6381 а) Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција 
са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 
УКУПНИ РАСХОДИ (ОСИМ 
ОБРАЧУНСКИХ) И ИЗДАЦИ (А 
+ Б)  

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
    (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 3a

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИСКАЗАНИХ У ГКТ
на рачуноводственим фондовима од 01 до 05

од  _____ до _____ 20___. године
Табела 1  (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУП-
НО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   П Р И ХОД И   (I + II + III + IV 
+ V)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 
+ 5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на доходак и до-
бит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
7113 в) Порези на приходе капиталних до-

битака
712 2. Доприноси за социјално осигурање 

(а)
7121 а) Доприноси за социјално осигурање
713 3. Порези на лична примања и прихо-

де од самосталних дјелатности (а)
7131 а) Порези на лична примања и приходе 

од самосталних дјелатности
714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
7143 в) Порези на финансијске и капиталне 

трансакције
7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа и услу-

га (а до в)
7151 а) Порези на промет производа
7152 б) Порези на промет услуга
7153 в) Акцизе
716 6. Царине и увозне дажбине (а)
7161 а) Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези прикупљени 

преко УИО (а)
7171 а) Индиректни порези прикупљени пре-

ко УИО
719 8. Остали порески приходи (а)
7191 а) Остали порески приходи
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске и нефинан-

сијске имовине и позитивних курсних 
разлика (а до ђ)
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7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у ка-

питалу и сличних права
7212 б) Приходи од закупа и ренте
7213 в) Приходи од камата на готовину и го-

товинске еквиваленте
7214 г) Приходи од хартија од вриједнoсти и 

финансијских деривата
7215 д) Приходи од камата и осталих накнада 

за дате зајмове
7216 ђ) Приходи по основу реализованих по-

зитивних курсних разлика из пословних 
и инвестиционих активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи од пру-
жања јавних услуга (а до д)

7221 а) Административне накнаде и таксе
7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе
7224 г) Накнаде по разним основима
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга
723 3. Новчане казне (а)
7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од финансијске и нефинан-

сијске имовине и трансакција размјене 
између или унутар јединица власти (а 
+ б)

7281 а) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти

7282 б) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти

729 5. Остали непорески приходи (а)
7291 а) Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства
7312 б) Грантови из земље
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КА-

РАКТЕРА (1 + 2 + 3)
771 1. Приходи обрачунског карактера (а 

до ж)
7711 а) Приходи од реализације залиха
7712 б) Корекција прихода за промјене 

вриједности залиха учинака
7713 в) Приходи од укидања резервисања по 

основу обавеза
7714 г) Финансијски приходи обрачунског 

карактера
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности 

имовине
7716 ђ) Добици од продаје имовине
7717 е) Помоћи у натури
7719 ж) Остали приходи обрачунског карак-

тера
772 2. Приходи обрачунског карактера 

евидентирани по основу пореских и 
других фискалних прописа (а)

7721 а) Приходи обрачунског карактера еви-
дентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа

778 3. Приходи обрачунског карактера по 
основу односа између или унутар једи-
ница власти (а + б)

7781 а) Приходи обрачунског карактера по 
основу односа са другим јединицама 
власти  

7782 б) Приходи обрачунског карактера од 
финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУ-
ТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)

787 1. Трансфери између различитих једи-
ница власти (а до д)

7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
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7873 в) Трансфери од јединица локалне само-
управе

7874 г) Трансфери од фондова обавезног со-
цијалног осигурања

7879 д) Трансфери од осталих јединица вла-
сти

788 2. Трансфери унутар исте јединице 
власти (а)

7881 а) Трансфери унутар исте јединице 
власти
Б.   П Р И М И Ц И  (I + II + III + IV 
+ V)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену сталну 
имовину (а до д)

8111 а) Примици за зграде и објекте
8112 б) Примици за постројења и опрему
8113 в) Примици за биолошку имовину
8114 г) Примици за инвестициону имовину
8119 д) Примици за осталу произведену имо-

вину
812 2. Примици за драгоцјености (а)
8121 а) Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену сталну 

имовину (а до г)
8131 а) Примици за земљиште
8132 б) Примици за подземна и површинска 

налазишта
8133 в) Примици за остала природна добра
8139 г) Примици за осталу непроизведену 

имовину
814 4. Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 
пословања (а)

8141 а) Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања

815 5. Примици за стратешке залихе (а)
8151 а) Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха материјала, 

учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично (а)

8161 а) Примици од залиха материјала, учи-
нака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА  
ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску имови-
ну из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти

8812 б) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти

91 III ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске имовине 
(а до д)

9111 а) Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција)

9112 б) Примици за акције и учешћа у капи-
талу

9113 в) Примици од финансијских деривата
9114 г) Примици од наплате датих зајмова
9115 д) Примици по основу орочених новча-

них средстава
918 2. Примици од финансијске имовине 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

9181 а) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим јединицама 
власти
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9182 б) Примици од финансијске имовине из 

трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти

92 IV ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а + б)
9211 а) Примици од издавања  хартија од 

вриједности (изузев акција)
9212 б) Примици од узетих зајмова
928 2. Примици од задуживања из тран-

сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код других 
јединица власти

9282 б) Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти

93 V ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на додату 

вриједност
9312 б) Примици по основу депозита и кау-

ција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
938 2. Остали примици из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

9381 а) Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти

9382 б) Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
(А + Б)  

Табела 2   (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   Р А С Х О Д И   (I + II + III 
+ IV)

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

411 1. Расходи за лична примања 
запослених (а до г)

4111 а) Расходи за бруто плате за-
послених

4112 б) Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних при-
мања запослених по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата за-
послених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих 
накнада плата

4114 г) Расходи за отпремнине и јед-
нократне помоћи (бруто)

412 2. Расходи по основу ко-
ришћења робе и услуга (а до з)

4121 а) Расходи по основу закупа
4122 б) Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуника-
ционих и транспортних услуга

4123 в) Расходи за режијски материјал
4124 г) Расходи за материјал за посеб-

не намјене
4125 д) Расходи за текуће одржавање
4126 ђ) Расходи по основу путовања и 

смјештаја
4127 е) Расходи за стручне услуге
4128 ж) Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите жи-
вотне средине
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4129 з) Остали некласификовани ра-
сходи

413 3. Расходи финансирања и 
други финансијски трошкови 
(а до е)

4131 а) Расходи по основу камата на 
хартије од вриједности

4132 б) Расходи финансирања по осно-
ву финансијских деривата

4133 в) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи

4134 г) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове из иностран-
ства

4137 д) Трошкови сервисирања при-
мљених зајмова

4138 ђ) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности

4139 е) Расходи по основу затезних 
камата

414 4. Субвенције (а)
4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство
4152 б) Грантови у земљи
416 6. Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и 
градова (а + б)

4161 а) Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се испла-
ћују из буџета Републике, општи-
на и градова

417 7. Дознаке на име социјалне 
заштите које исплаћују инсти-
туције обавезног социјалног 
осигурања (а до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског 
осигурања

4172 б) Дознаке по основу здравстве-
ног осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања 
од незапослености

4174 г) Дознаке по основу дјечије 
заштите

418 8. Расходи финансирања, дру-
ги финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица 
власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти

4182 б) Расходи из трансакција размје-
не између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови из тран-
сакција унутар исте јединице 
власти

4184 г) Расходи из трансакција размје-
не унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењи-
ма (а)

4191 а) Расходи по судским рјешењи-
ма

47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА (1 + 2)

471 1. Расходи обрачунског карак-
тера (а до з)

4711 а) Набавна вриједност реализова-
них залиха

4712 б) Расходи по основу амортиза-
ције
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4713 в) Расходи резервисања по осно-

ву обавеза
4714 г) Финансијски расходи обрачун-

ског карактера
4715 д) Расходи од усклађивања 

вриједности имовине
4716 ђ) Губици од продаје имовине
4717 е) Дате помоћи у натури
4718 ж) Расходи по основу накнада 

запосленима у натури – ствари, 
услуге и слично

4719 з) Остали расходи обрачунског 
карактера

478 2. Расходи обрачунског карак-
тера по основу односа између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

4781 а) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа са другим једи-
ницама власти

4782 б) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа унутар исте 
јединице власти

48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛА-
СТИ (1 + 2)

487 1. Трансфери између различи-
тих јединица власти (а до д)

4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локал-

не самоуправе
4874 г) Трансфери фондовима оба-

везног социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединица-

ма власти
488 2. Трансфери унутар исте једини-

це власти (а)
4881 а) Трансфери унутар исте једини-

це власти
**** IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ****

Б.   И З Д А Ц И  (I + II + III + 
IV + V)

51 I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7)

511 1. Издаци за произведену стал-
ну имовину (а до е)

5111 а) Издаци за изградњу и приба-
вљање зграда и објеката

5112 б) Издаци за инвестиционо одр-
жавање, реконструкцију и адап-
тацију зграда и објеката 

5113 в) Издаци за набавку постројења 
и опреме 

5114 г) Издаци за инвестиционо одр-
жавање опреме 

5115 д) Издаци за биолошку имовину 
5116 ђ) Издаци за инвестициону имо-

вину 
5117 е) Издаци за нематеријалну про-

изведену имовину 
512 2. Издаци за драгоцјености (а)
5121 а) Издаци за драгоцјености 
513 3. Издаци за непроизведену 

сталну имовину (а до е)
5131 а) Издаци за прибављање земљи-

шта
5132 б) Издаци по основу улагања у 

побољшање земљишта
5133 в) Издаци за прибављање подзем-

них и површинских налазишта
5134 г) Издаци по основу улагања у 

побољшање подземних и повр-
шинских налазишта

5135 д) Издаци за прибављање оста-
лих природних добара
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5136 ђ) Издаци по основу улагања у 
побољшање осталих природних 
добара

5137 е) Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину

514 4. Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји (а)

5141 а) Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји

515 5. Издаци за стратешке залихе 
(а)

5151 а) Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амба-
лаже и слично (а)

5161 а) Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбала-
же и слично

518 7. Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми (а)

5181 а) Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми

58 II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1)

581 1. Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

5812 б) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

61 III ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имо-
вину (а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вријед-
ности (изузев акција)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у 
капиталу

6113 в) Издаци за финансијске дери-
вате 

6114 г) Издаци за дате зајмове 
6115 д) Издаци по основу орочавања 

новчаних средстава
618 2. Издаци за финансијску имо-

вину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

6182 б) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

62 IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ДУГОВА (1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а 
до д)

6211 а) Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (изузев 
акција)

6212 б) Издаци за отплату дуга по 
финансијским дериватима

6213 в) Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи

6214 г) Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених из иностран-
ства
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6219 д) Издаци за отплату осталих 

дугова
628 2. Издаци за отплату дугова из 

трансакција између или унутар 
јединица власти (а +б)

6281 а) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти

63 V ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на 

додату вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и 

кауција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансак-

ција између или унутар једини-
ца власти (а + б)

6381 а) Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција 
са другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти 
УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДА-
ЦИ (А + Б)  

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 3б

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ основни функционални код

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ИСКАЗАНИХ ВАН ГКТ
на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 

од  _____ до _____ 20___. године
Табела 1  (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУП-
НО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   П Р И ХОД И   (I + II + III + IV + 
V)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на доходак и до-
бит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
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7113 в) Порези на приходе капиталних доби-
така

712 2. Доприноси за социјално осигурање 
(а)

7121 а) Доприноси за социјално осигурање
713 3. Порези на лична примања и прихо-

де од самосталних дјелатности (а)
7131 а) Порези на лична примања и приходе 

од самосталних дјелатности
714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
7143 в) Порези на финансијске и капиталне 

трансакције
7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа и услу-

га (а до в)
7151 а) Порези на промет производа
7152 б) Порези на промет услуга
7153 в) Акцизе
716 6. Царине и увозне дажбине (а)
7161 а) Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези прикупљени 

преко УИО (а)
7171 а) Индиректни порези прикупљени преко 

УИО
719 8. Остали порески приходи (а)
7191 а) Остали порески приходи
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске и нефинан-

сијске имовине и позитивних курсних 
разлика (а до ђ)

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у ка-
питалу и сличних права

7212 б) Приходи од закупа и ренте
7213 в) Приходи од камата на готовину и гото-

винске еквиваленте
7214 г) Приходи од хартија од вриједнoсти и 

финансијских деривата
7215 д) Приходи од камата и осталих накнада 

за дате зајмове
7216 ђ) Приходи по основу реализованих по-

зитивних курсних разлика из пословних 
и инвестиционих активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи од пру-
жања јавних услуга (а до д)

7221 а) Административне накнаде и таксе
7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе
7224 г) Накнаде по разним основима
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга
723 3. Новчане казне (а)
7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од финансијске и нефи-

нансијске имовине и трансакција 
размјене између или унутар јединица 
власти (а + б)

7281 а) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти

7282 б) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти

729 5. Остали непорески приходи (а)
7291 а) Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства
7312 б) Грантови из земље
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КА-

РАКТЕРА (1 + 2 + 3)
771 1. Приходи обрачунског карактера (а 

до ж)
7711 а) Приходи од реализације залиха
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7712 б) Корекција прихода за промјене вријед-

ности залиха учинака
7713 в) Приходи од укидања резервисања по 

основу обавеза
7714 г) Финансијски приходи обрачунског 

карактера
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности 

имовине
7716 ђ) Добици од продаје имовине
7717 е) Помоћи у натури
7719 ж) Остали приходи обрачунског карак-

тера
772 2. Приходи обрачунског карактера 

евидентирани по основу пореских и 
других фискалних прописа (а)

7721 а) Приходи обрачунског карактера еви-
дентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа

778 3. Приходи обрачунског карактера по 
основу односа између или унутар једи-
ница власти (а + б)

7781 а) Приходи обрачунског карактера по 
основу односа са другим јединицама 
власти  

7782 б) Приходи обрачунског карактера од 
финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУ-
ТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)

787 1. Трансфери између различитих једи-
ница власти (а до д)

7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
7873 в) Трансфери од јединица локалне само-

управе
7874 г) Трансфери од фондова обавезног со-

цијалног осигурања
7879 д) Трансфери од осталих јединица вла-

сти
788 2. Трансфери унутар исте јединице вла-

сти (а)
7881 а) Трансфери унутар исте јединице 

власти
Б.   П Р И М И Ц И  (I + II + III + IV 
+ V)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену сталну 
имовину (а до д)

8111 а) Примици за зграде и објекте
8112 б) Примици за постројења и опрему
8113 в) Примици за биолошку имовину
8114 г) Примици за инвестициону имовину
8119 д) Примици за осталу произведену имо-

вину
812 2. Примици за драгоцјености (а)
8121 а) Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену сталну 

имовину (а до г)
8131 а) Примици за земљиште
8132 б) Примици за подземна и површинска 

налазишта
8133 в) Примици за остала природна добра
8139 г) Примици за осталу непроизведену 

имовину
814 4. Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 
пословања (а)

8141 а) Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања

815 5. Примици за стратешке залихе (а)
8151 а) Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха материјала, 

учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично (а)
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8161 а) Примици од залиха материјала, учи-
нака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА  
ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску имови-
ну из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску имовину из 
трансакција са другим јединицама власти

8812 б) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти

91 III ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске имовине 
(а до д)

9111 а) Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција)

9112 б) Примици за акције и учешћа у капи-
талу

9113 в) Примици од финансијских деривата
9114 г) Примици од наплате датих зајмова
9115 д) Примици по основу орочених новча-

них средстава
918 2. Примици од финансијске имовине 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

9181 а) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим јединицама 
власти

9182 б) Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти

92 IV ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а + б)
9211 а) Примици од издавања  хартија од 

вриједности (изузев акција)
9212 б) Примици од узетих зајмова
928 2. Примици од задуживања из тран-

сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код других 
јединица власти

9282 б) Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти

93 V ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на додату 

вриједност
9312 б) Примици по основу депозита и кау-

ција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
938 2. Остали примици из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

9381 а) Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти

9382 б) Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
(А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУП-
НО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   РАСХОДИ   (I + II + III + IV)
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41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
411 1. Расходи за лична примања 

запослених (а до г)
4111 а) Расходи за бруто плате за-

послених
4112 б) Расходи за бруто накнаде тро-

шкова и осталих личних примања 
запослених по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата за-
послених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих 
накнада плата

4114 г) Расходи за отпремнине и једно-
кратне помоћи (бруто)

412 2. Расходи по основу ко-
ришћења робе и услуга (а до з)

4121 а) Расходи по основу закупа
4122 б) Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуника-
ционих и транспортних услуга

4123 в) Расходи за режијски материјал
4124 г) Расходи за материјал за посеб-

не намјене
4125 д) Расходи за текуће одржавање
4126 ђ) Расходи по основу путовања и 

смјештаја
4127 е) Расходи за стручне услуге
4128 ж) Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите жи-
вотне средине

4129 з) Остали некласификовани ра-
сходи

413 3. Расходи финансирања и 
други финансијски трошкови 
(а до е)

4131 а) Расходи по основу камата на 
хартије од вриједности

4132 б) Расходи финансирања по осно-
ву финансијских деривата

4133 в) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи

4134 г) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове из иностран-
ства

4137 д) Трошкови сервисирања при-
мљених зајмова

4138 ђ) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности

4139 е) Расходи по основу затезних 
камата

414 4. Субвенције (а)
4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство
4152 б) Грантови у земљи
416 6. Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и 
градова (а + б)

4161 а) Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се испла-
ћују из буџета Републике, општи-
на и градова

417 7. Дознаке на име социјалне 
заштите које исплаћују инсти-
туције обавезног социјалног 
осигурања (а до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског 
осигурања

4172 б) Дознаке по основу здравстве-
ног осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања 
од незапослености
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4174 г) Дознаке по основу дјечије 
заштите

418 8. Расходи финансирања, дру-
ги финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица 
власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти

4182 б) Расходи из трансакција размје-
не између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови из тран-
сакција унутар исте јединице 
власти

4184 г) Расходи из трансакција размје-
не унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењи-
ма (а)

4191 а) Расходи по судским рјешењима
47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ 

КАРАКТЕРА (1 + 2)
471 1. Расходи обрачунског карак-

тера (а до з)
4711 а) Набавна вриједност реализова-

них залиха
4712 б) Расходи по основу амортиза-

ције
4713 в) Расходи резервисања по осно-

ву обавеза
4714 г) Финансијски расходи обрачун-

ског карактера
4715 д) Расходи од усклађивања 

вриједности имовине
4716 ђ) Губици од продаје имовине
4717 е) Дате помоћи у натури
4718 ж) Расходи по основу накнада 

запосленима у натури – ствари, 
услуге и слично

4719 з) Остали расходи обрачунског 
карактера

478 2. Расходи обрачунског карак-
тера по основу односа између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

4781 а) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа са другим једи-
ницама власти

4782 б) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа унутар исте 
јединице власти

48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛА-
СТИ (1 + 2)

487 1. Трансфери између различи-
тих јединица власти (а до д)

4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локалне 

самоуправе
4874 г) Трансфери фондовима оба-

везног социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединица-

ма власти
488 2. Трансфери унутар исте једи-

нице власти (а)
4881 а) Трансфери унутар исте једини-

це власти
**** IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ****

Б.   И З Д А Ц И  (I + II + III + 
IV + V)

51 I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7)

511 1. Издаци за произведену стал-
ну имовину (а до е)
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5111 а) Издаци за изградњу и приба-

вљање зграда и објеката
5112 б) Издаци за инвестиционо одр-

жавање, реконструкцију и адап-
тацију зграда и објеката 

5113 в) Издаци за набавку постројења 
и опреме 

5114 г) Издаци за инвестиционо одр-
жавање опреме 

5115 д) Издаци за биолошку имовину 
5116 ђ) Издаци за инвестициону имо-

вину 
5117 е) Издаци за нематеријалну про-

изведену имовину 
512 2. Издаци за драгоцјености (а)
5121 а) Издаци за драгоцјености 
513 3. Издаци за непроизведену 

сталну имовину (а до е)
5131 а) Издаци за прибављање земљи-

шта
5132 б) Издаци по основу улагања у 

побољшање земљишта
5133 в) Издаци за прибављање подзем-

них и површинских налазишта
5134 г) Издаци по основу улагања у 

побољшање подземних и повр-
шинских налазишта

5135 д) Издаци за прибављање оста-
лих природних добара

5136 ђ) Издаци по основу улагања у 
побољшање осталих природних 
добара

5137 е) Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину

514 4. Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји (а)

5141 а) Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји

515 5. Издаци за стратешке залихе 
(а)

5151 а) Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амба-
лаже и слично (а)

5161 а) Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбала-
же и слично

518 7. Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми (а)

5181 а) Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми

58 II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1)

581 1. Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

5812 б) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

61 III ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имо-
вину (а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вријед-
ности (изузев акција)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у 
капиталу

6113 в) Издаци за финансијске деривате 
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6114 г) Издаци за дате зајмове 
6115 д) Издаци по основу орочавања 

новчаних средстава
618 2. Издаци за финансијску имо-

вину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

6182 б) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

62 IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ДУГОВА (1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а 
до д)

6211 а) Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (изузев 
акција)

6212 б) Издаци за отплату дуга по 
финансијским дериватима

6213 в) Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи

6214 г) Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених из иностран-
ства

6219 д) Издаци за отплату осталих 
дугова

628 2. Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6281 а) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти

63 V ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на 

додату вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и 

кауција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансак-

ција између или унутар једини-
ца власти (а + б)

6381 а) Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција 
са другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти 
УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДА-
ЦИ (А + Б)  

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 3

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови
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Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, ПРИМИТАКА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
на рачуноводственим фондовима од 01 до 05 

од  _____ до _____ 20___. године
Табела 1 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУП-
НО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А. П Р И ХОД И   (I + II + III + IV + V)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на доходак и до-
бит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
7113 в) Порези на приходе капиталних доби-

така
712 2. Доприноси за социјално осигурање 

(а)
7121 а) Доприноси за социјално осигурање
713 3. Порези на лична примања и прихо-

де од самосталних дјелатности (а)
7131 а) Порези на лична примања и приходе 

од самосталних дјелатности
714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
7143 в) Порези на финансијске и капиталне 

трансакције
7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа и услу-

га (а до в)
7151 а) Порези на промет производа
7152 б) Порези на промет услуга
7153 в) Акцизе
716 6. Царине и увозне дажбине (а)
7161 а) Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези прикупљени 

преко УИО (а)
7171 а) Индиректни порези прикупљени пре-

ко УИО
719 8. Остали порески приходи (а)
7191 а) Остали порески приходи
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 

+ 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске и нефинан-

сијске имовине и позитивних курсних 
разлика (а до ђ)

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у ка-
питалу и сличних права

7212 б) Приходи од закупа и ренте
7213 в) Приходи од камата на готовину и гото-

винске еквиваленте
7214 г) Приходи од хартија од вриједнoсти и 

финансијских деривата
7215 д) Приходи од камата и осталих накнада 

за дате зајмове
7216 ђ) Приходи по основу реализованих по-

зитивних курсних разлика из пословних 
и инвестиционих активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи од пру-
жања јавних услуга (а до д)

7221 а) Административне накнаде и таксе
7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе
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7224 г) Накнаде по разним основима
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга
723 3. Новчане казне (а)
7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од финансијске и нефи-

нансијске имовине и трансакција 
размјене између или унутар јединица 
власти (а + б)

7281 а) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти

7282 б) Приходи од финансијске и нефинан-
сијске имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти

729 5. Остали непорески приходи (а)
7291 а) Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства
7312 б) Грантови из земље
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КА-

РАКТЕРА (1 + 2 + 3)
771 1. Приходи обрачунског карактера (а 

до ж)
7711 а) Приходи од реализације залиха
7712 б) Корекција прихода за промјене вријед-

ности залиха учинака
7713 в) Приходи од укидања резервисања по 

основу обавеза
7714 г) Финансијски приходи обрачунског 

карактера
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности 

имовине
7716 ђ) Добици од продаје имовине
7717 е) Помоћи у натури
7719 ж) Остали приходи обрачунског карак-

тера
772 2. Приходи обрачунског карактера 

евидентирани по основу пореских и 
других фискалних прописа (а)

7721 а) Приходи обрачунског карактера еви-
дентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа

778 3. Приходи обрачунског карактера по 
основу односа између или унутар једи-
ница власти (а + б)

7781 а) Приходи обрачунског карактера по 
основу односа са другим јединицама 
власти  

7782 б) Приходи обрачунског карактера од 
финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУ-
ТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)

787 1. Трансфери између различитих једи-
ница власти (а до д)

7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
7873 в) Трансфери од јединица локалне само-

управе
7874 г) Трансфери од фондова обавезног со-

цијалног осигурања
7879 д) Трансфери од осталих јединица вла-

сти
788 2. Трансфери унутар исте јединице 

власти (а)
7881 а) Трансфери унутар исте јединице 

власти
Б. П Р ИМИЦИ   (I + II + III + IV + 
V)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену сталну 
имовину (а до д)

8111 а) Примици за зграде и објекте
8112 б) Примици за постројења и опрему
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8113 в) Примици за биолошку имовину
8114 г) Примици за инвестициону имовину
8119 д) Примици за осталу произведену имо-

вину
812 2. Примици за драгоцјености (а)
8121 а) Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену сталну 

имовину (а до г)
8131 а) Примици за земљиште
8132 б) Примици за подземна и површинска 

налазишта
8133 в) Примици за остала природна добра
8139 г) Примици за осталу непроизведену 

имовину
814 4. Примици од продаје сталне имовине 

намијењене продаји и обустављених 
пословања (а)

8141 а) Примици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених 
пословања

815 5. Примици за стратешке залихе (а)
8151 а) Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха материјала, 

учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично (а)

8161 а) Примици од залиха материјала, учи-
нака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА  
ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску имови-
ну из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти

8812 б) Примици за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти

91 III ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске имовине 
(а до д)

9111 а) Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција)

9112 б) Примици за акције и учешћа у капи-
талу

9113 в) Примици од финансијских деривата
9114 г) Примици од наплате датих зајмова
9115 д) Примици по основу орочених новча-

них средстава
918 2. Примици од финансијске имовине 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

9181 а) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим јединицама 
власти

9182 б) Примици од финансијске имовине из 
трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти

92 IV ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а + б)
9211 а) Примици од издавања  хартија од 

вриједности (изузев акција)
9212 б) Примици од узетих зајмова
928 2. Примици од задуживања из тран-

сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код других 
јединица власти

9282 б) Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти

93 V ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
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931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на додату 

вриједност
9312 б) Примици по основу депозита и кау-

ција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
938 2. Остали примици из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

9381 а) Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти

9382 б) Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМИЦИ 
(А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

В Р С Т А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т 

(8
/9

) ·
 1

00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

УКУП-
НО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   РАСХОД И    (I + II + III 
+ IV)

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)

411 1. Расходи за лична примања 
запослених (а до г)

4111 а) Расходи за бруто плате за-
послених

4112 б) Расходи за бруто накнаде 
трошкова и осталих личних при-
мања запослених по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата за-
послених за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих 
накнада плата

4114 г) Расходи за отпремнине и јед-
нократне помоћи (бруто)

412 2. Расходи по основу ко-
ришћења робе и услуга (а до з)

4121 а) Расходи по основу закупа
4122 б) Расходи по основу утрошка 

енергије, комуналних, комуника-
ционих и транспортних услуга

4123 в) Расходи за режијски материјал
4124 г) Расходи за материјал за посеб-

не намјене
4125 д) Расходи за текуће одржавање
4126 ђ) Расходи по основу путовања и 

смјештаја
4127 е) Расходи за стручне услуге
4128 ж) Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите жи-
вотне средине

4129 з) Остали некласификовани ра-
сходи

413 3. Расходи финансирања и 
други финансијски трошкови 
(а до е)

4131 а) Расходи по основу камата на 
хартије од вриједности

4132 б) Расходи финансирања по осно-
ву финансијских деривата

4133 в) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове у земљи

4134 г) Расходи по основу камата на 
примљене зајмове из иностранства

4137 д) Трошкови сервисирања при-
мљених зајмова

4138 ђ) Расходи по основу негативних 
курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности
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4139 е) Расходи по основу затезних 

камата
414 4. Субвенције (а)
4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство
4152 б) Грантови у земљи
416 6. Дознаке на име социјалне 

заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и 
градова (а + б)

4161 а) Дознаке грађанима које се 
исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се испла-
ћују из буџета Републике, општи-
на и градова

417 7. Дознаке на име социјалне 
заштите које исплаћују инсти-
туције обавезног социјалног 
осигурања (а до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског 
осигурања

4172 б) Дознаке по основу здравстве-
ног осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања 
од незапослености

4174 г) Дознаке по основу дјечије 
заштите

418 8. Расходи финансирања, дру-
ги финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене 
између или унутар јединица 
власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови између 
јединица власти

4182 б) Расходи из трансакција размје-
не између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други 
финансијски трошкови из тран-
сакција унутар исте јединице 
власти

4184 г) Расходи из трансакција размје-
не унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењи-
ма (а)

4191 а) Расходи по судским рјешењи-
ма

47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ 
КАРАКТЕРА (1 + 2)

471 1. Расходи обрачунског карак-
тера (а до з)

4711 а) Набавна вриједност реализова-
них залиха

4712 б) Расходи по основу амортиза-
ције

4713 в) Расходи резервисања по осно-
ву обавеза

4714 г) Финансијски расходи обрачун-
ског карактера

4715 д) Расходи од усклађивања 
вриједности имовине

4716 ђ) Губици од продаје имовине
4717 е) Дате помоћи у натури
4718 ж) Расходи по основу накнада 

запосленима у натури – ствари, 
услуге и слично

4719 з) Остали расходи обрачунског 
карактера

478 2. Расходи обрачунског карак-
тера по основу односа између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

4781 а) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа са другим једи-
ницама власти
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4782 б) Расходи обрачунског карактера 
по основу односа унутар исте 
јединице власти

48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛА-
СТИ (1 + 2)

487 1. Трансфери између различи-
тих јединица власти (а до д)

4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локал-

не самоуправе
4874 г) Трансфери фондовима оба-

везног социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединица-

ма власти
488 2. Трансфери унутар исте једи-

нице власти (а)
4881 а) Трансфери унутар исте једини-

це власти
**** IV БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ****

Б.   И ЗД А ЦИ   (I + II + III + 
IV + V)

51 I ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7)

511 1. Издаци за произведену стал-
ну имовину (а до е)

5111 а) Издаци за изградњу и приба-
вљање зграда и објеката

5112 б) Издаци за инвестиционо одр-
жавање, реконструкцију и адап-
тацију зграда и објеката 

5113 в) Издаци за набавку постројења 
и опреме 

5114 г) Издаци за инвестиционо одр-
жавање опреме 

5115 д) Издаци за биолошку имовину 
5116 ђ) Издаци за инвестициону имо-

вину
5117 е) Издаци за нематеријалну про-

изведену имовину 
512 2. Издаци за драгоцјености (а)
5121 а) Издаци за драгоцјености 
513 3. Издаци за непроизведену 

сталну имовину (а до е)
5131 а) Издаци за прибављање земљи-

шта
5132 б) Издаци по основу улагања у 

побољшање земљишта
5133 в) Издаци за прибављање подзем-

них и површинских налазишта
5134 г) Издаци по основу улагања у 

побољшање подземних и повр-
шинских налазишта

5135 д) Издаци за прибављање оста-
лих природних добара

5136 ђ) Издаци по основу улагања у 
побољшање осталих природних 
добара

5137 е) Издаци за нематеријалну 
непроизведену имовину

514 4. Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји (а)

5141 а) Издаци за сталну имовину 
намијењену продаји

515 5. Издаци за стратешке залихе 
(а)

5151 а) Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, 

робе и ситног инвентара, амба-
лаже и слично (а)

5161 а) Издаци за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбала-
же и слично

518 7. Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми (а)



16.2.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 55
5181 а) Издаци за улагање на туђим 

некретнинама, постројењима и 
опреми

58 II ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ 
ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1)

581 1. Издаци за нефинансијску 
имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

5812 б) Издаци за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

61 III ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имо-
вину (а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вријед-
ности (изузев акција)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у 
капиталу

6113 в) Издаци за финансијске дери-
вате 

6114 г) Издаци за дате зајмове 
6115 д) Издаци по основу орочавања 

новчаних средстава
618 2. Издаци за финансијску имо-

вину из трансакција између 
или унутар јединица власти 
(а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
јединицама власти

6182 б) Издаци за финансијску имо-
вину из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте 
јединице власти

62 IV ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ 
ДУГОВА (1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а 
до д)

6211 а) Издаци за отплату главнице по 
хартијама од вриједности (изузев 
акција)

6212 б) Издаци за отплату дуга по 
финансијским дериватима

6213 в) Издаци за отплату главнице 
примљених зајмова у земљи

6214 г) Издаци за отплату главнице 
зајмова примљених из иностран-
ства

6219 д) Издаци за отплату осталих 
дугова

628 2. Издаци за отплату дугова из 
трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6281 а) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова пре-
ма другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти

63 V ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на 

додату вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и 

кауција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансак-

ција између или унутар једини-
ца власти (а + б)
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6381 а) Остали издаци из трансакција 
са другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција 
са другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти 
УКУПНИ РАСХОДИ  И ИЗДА-
ЦИ (А + Б)  

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 4a

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
                            матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИСКАЗАНИХ У ГКТ
од  _____ до _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година

Про-
ценат
(8/9) · 

100
Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 + 

6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 1. Опште јавне услуге
02 2. Одбрана
03 3. Јавни ред и сигурност
04 4. Економски послови
05 5. Заштита животне средине
06 6. Стамбени и заједнички 

послови
07 7. Здравство
08 8. Рекреација, култура и 

религија
09 9. Образовање
10 10. Социјална заштита

УКУПНО (1 до 10)

Табела 2 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година

Про-
ценат
(8/9) · 

100
Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 + 

6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗУ 1. Заједничке услуге
ИУ 2. Индивидуалне услуге

УКУПНО (1 + 2)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 4б

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИСКАЗАНИХ ВАН ГКТ
од  _____ до _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година Проценат

(8/9) · 
100Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 + 

6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 1. Опште јавне услуге
02 2. Одбрана
03 3. Јавни ред и сигурност
04 4. Економски послови
05 5. Заштита животне средине
06 6. Стамбени и заједнички послови
07 7. Здравство
08 8. Рекреација, култура и религија
09 9. Образовање
10 10. Социјална заштита

УКУПНО (1 до 10)

Табела 2 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година

Про-
ценат
(8/9) · 

100
Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 + 

6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗУ 1. Заједничке услуге
ИУ 2. Индивидуалне услуге

УКУПНО (1 + 2)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 4

Надлежна институција: Статистички и порески 
кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ



 

58 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 16.2.2017.

Појединачни образац 
Збирни образац 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
од  _____ до _____ 20___. године

Табела 1  (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година Проценат

(8/9) · 
100Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 + 

6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 1. Опште јавне услуге
02 2. Одбрана
03 3. Јавни ред и сигурност
04 4. Економски послови
05 5. Заштита животне средине
06 6. Стамбени и заједнички послови
07 7. Здравство
08 8. Рекреација, култура и религија
09 9. Образовање
10 10. Социјална заштита

УКУПНО (1 до 10)

Табела 2  (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претходна 
година Проценат

(8/9) · 100Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО

(3 + 4 + 5 + 
6 + 7) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ЗУ 1. Заједничке услуге
ИУ 2. Индивидуалне услуге

УКУПНО (1 + 2)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 5а

Надлежна институција: Статистички и порески 
кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА ИСКАЗАНИХ У ГКТ
на дан _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна годинаБруто Исправка Нето (3 – 4)
1 2 3 4 5 6

А.   Н ЕФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А    (I + II)
01 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 

СРЕДСТВИМА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
011 1. Произведена стална имовина (а до д)
0111 а) Зграде и објекти
0112 б) Постројења и опрема
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0113 в) Биолошка имовина
0114 г) Инвестициона имовина
0115 д) Нематеријална произведена имовина
012 2. Драгоцјености (а)
0121 а) Драгоцјености
013 3. Непроизведена стална имовина (а до г)
0131 а) Земљиште
0132 б) Подземна и површинска налазишта
0133 в) Остала природна добра
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина
014 4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у 

припреми (а)
0141 а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у при-

преми
015 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и 

опреми (а)
0151 а) Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ 

СРЕДСТВИМА (1 + 2 + 3 + 4)
021 1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена 

пословања (а)
0211 а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена 

пословања
022 2. Стратешке залихе (а)
0221 а) Стратешке залихе
023 3. Залихе материјала, учинака и робе (а до г)
0231 а) Залихе материјала
0232 б) Залихе недовршених учинака
0233 в) Залихе довршених учинака
0234 г) Залихе робе
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (а)
0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл.

Б.   ФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А  И  РА З -
Г РА НИ Ч ЕЊА   (I + II)

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗ-
ГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

111 1. Дугорочни пласмани (а до д)
1111 а) Орочена новчана средства преко годину дана
1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)
1113 в) Акције и учешћа у капиталу
1114 г) Дугорочни финансијски деривати
1115 д) Дугорочни зајмови
112 2. Дугорочна потраживања (а + б)
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе 

за које је продужен рок плаћања
1129 б) Остала дугорочна потраживања
117 3. Дугорочна разграничења (а)
1171 а) Дугорочна разграничења
118 4. Остала дугорочна финансијска имовина (а)
1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина
119 5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
1191 а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција са другим јединицама власти
1192 б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција унутар исте јединице власти
12 II КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И 

РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
121 1. Готовина и готовински еквиваленти (а до г)
1211 а) Благајна
1212 б) Банковни рачуни
1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви
1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти
122 2. Краткорочни пласмани (а до д)
1221 а) Орочена новчана средства до годину дана
1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана
1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана
1224 г) Краткорочни зајмови
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годи-

ну дана
123 3. Краткорочна потраживања (а до ж)
1231 а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга
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1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске 
приходе

1233 в) Потраживања од запослених
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непо-

реске приходе
1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе 

за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у 
року до годину дана

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и не-
пореске приходе

1237 е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност
1239 ж) Остала краткорочна потраживања
127 4. Краткорочна разграничења (а до в)
1271 а) Краткорочно разграничени расходи
1272 б) Краткорочно разграничени приходи
1279 в) Остала краткорочна разграничења
128 5. Остала краткорочна финансијска имовина (а)
1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина
129 6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

из трансакција између или унутар јединица власти (а 
+ б)

1297 а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из 
трансакција са другим јединицама власти

1298 б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из 
трансакција унутар исте јединице власти
УКУПНА ИМОВИНА (А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа 

година
Претходна 
година

1 2 3 4
А.   О БА В Е З Е  И  РА З Г РА НИ Ч ЕЊА    (I + II)

21 I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4)
211 1. Дугорочне финансијске обавезе (а до в)
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (а)
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења
218 3. Остале дугорочне обавезе (а)
2181 а) Остале дугорочне обавезе
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти 

(а + б)
2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти
22 II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
221 1. Краткорочне финансијске обавезе (а до д)
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената
2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана
222 2. Обавезе за лична примања запослених (а + б)
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, 

отпремнина и једнократних помоћи
223 3. Обавезе из пословања (а + б)
2231 а) Обавезе из пословања у земљи
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству
224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (а до г)
2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата
2243 в) Обавезе за камате по зајмовима
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (а до г)
2251 а) Обавезе за субвенције
2252 б) Обавезе за грантове
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова
2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјал-

ног осигурања
227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (а до г)
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2271 а) Краткорочно разграничени расходи
2272 б) Краткорочно разграничени приходи
2273 в) Краткорочна резервисања
2279 г) Остала краткорочна разграничења
228 7. Остале краткорочне обавезе (а)
2281 а) Остале краткорочне обавезе
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица вла-

сти (а + б)
2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (А)

Табела 3 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А.   ВЛ АС Т И Т И  И З В О Р И   (I + II + III)

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (1)
311 1. Трајни извори средстава (а)
3111 a) Трајни извори средстава
32 II РЕЗЕРВЕ (1)
321 1. Резерве (а)
3211 a) Резерве
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (1)
331 1. Финансијски резултат (а + б)
3311 a) Финансијски резултат ранијих година
3312 б) Финансијски резултат текуће године

УКУПНИ ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (А)

Табела 4 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
391 А. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
392 Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 5б

Надлежна институција: Статистички и порески 
кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА ИСКАЗАНИХ ВАН ГКТ
на дан _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)
Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна 

годинаБруто Исправка Нето (3 – 4)
1 2 3 4 5 6

А.   Н ЕФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А   (I + II)
01 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕД-

СТВИМА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
011 1. Произведена стална имовина (а до д)
0111 а) Зграде и објекти
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0112 б) Постројења и опрема
0113 в) Биолошка имовина
0114 г) Инвестициона имовина
0115 д) Нематеријална произведена имовина
012 2. Драгоцјености (а)
0121 а) Драгоцјености
013 3. Непроизведена стална имовина (а до г)
0131 а) Земљиште
0132 б) Подземна и површинска налазишта
0133 в) Остала природна добра
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина
014 4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми 

(а)
0141 а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми
015 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми 

(а)
0151 а) Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕД-

СТВИМА (1 + 2 + 3 + 4)
021 1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена посло-

вања (а)
0211 а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања
022 2. Стратешке залихе (а)
0221 а) Стратешке залихе
023 3. Залихе материјала, учинака и робе (а до г)
0231 а) Залихе материјала
0232 б) Залихе недовршених учинака
0233 в) Залихе довршених учинака
0234 г) Залихе робе
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (а)
0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл.

Б.   ФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А  И  РА З Г РА -
НИЧ ЕЊА   (I + II)

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИ-
ЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

111 1. Дугорочни пласмани (а до д)
1111 а) Орочена новчана средства преко годину дана
1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)
1113 в) Акције и учешћа у капиталу
1114 г) Дугорочни финансијски деривати
1115 д) Дугорочни зајмови
112 2. Дугорочна потраживања (а + б)
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које 

је продужен рок плаћања
1129 б) Остала дугорочна потраживања
117 3. Дугорочна разграничења (а)
1171 а) Дугорочна разграничења
118 4. Остала дугорочна финансијска имовина (а)
1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина
119 5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из тран-

сакција између или унутар јединица власти (а + б)
1191 а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција са другим јединицама власти
1192 б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција унутар исте јединице власти
12 II КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРА-

НИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
121 1. Готовина и готовински еквиваленти (а до г)
1211 а) Благајна
1212 б) Банковни рачуни
1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви
1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти
122 2. Краткорочни пласмани (а до д)
1221 а) Орочена новчана средства до годину дана
1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана
1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана
1224 г) Краткорочни зајмови
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана
123 3. Краткорочна потраживања (а до ж)
1231 а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга
1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске при-

ходе
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1233 в) Потраживања од запослених
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 

приходе
1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за 

које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до 
годину дана

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе

1237 е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност
1239 ж) Остала краткорочна потраживања
127 4. Краткорочна разграничења (а до в)
1271 а) Краткорочно разграничени расходи
1272 б) Краткорочно разграничени приходи
1279 в) Остала краткорочна разграничења
128 5. Остала краткорочна финансијска имовина (а)
1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина
129 6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
1297 а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција са другим јединицама власти
1298 б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција унутар исте јединице власти
УКУПНА ИМОВИНА (А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа 

година
Претходна 
година

1 2 3 4
А.   О БА В Е З Е  И  РА З Г РА НИ Ч ЕЊА   (I + II)

21 I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4)
211 1. Дугорочне финансијске обавезе (а до в)
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (а)
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења
218 3. Остале дугорочне обавезе (а)
2181 а) Остале дугорочне обавезе
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица власти 

(а + б)
2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти
22 II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
221 1. Краткорочне финансијске обавезе (а до д)
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената
2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана
222 2. Обавезе за лична примања запослених (а + б)
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу рада, 

отпремнина и једнократних помоћи
223 3. Обавезе из пословања (а + б)
2231 а) Обавезе из пословања у земљи
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству
224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (а до г)
2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата
2243 в) Обавезе за камате по зајмовима
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (а до г)
2251 а) Обавезе за субвенције
2252 б) Обавезе за грантове
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина 

и градова
2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног социјал-

ног осигурања
227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (а до г)
2271 а) Краткорочно разграничени расходи
2272 б) Краткорочно разграничени приходи
2273 в) Краткорочна резервисања
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2279 г) Остала краткорочна разграничења
228 7. Остале краткорочне обавезе (а)
2281 а) Остале краткорочне обавезе
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар јединица вла-

сти (а + б)
2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (А)

Табела 3 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   (I + II + III)

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (1)
311 1. Трајни извори средстава (а)
3111 a) Трајни извори средстава
32 II РЕЗЕРВЕ (1)
321 1. Резерве (а)
3211 a) Резерве
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (1)
331 1. Финансијски резултат (а + б)
3311 a) Финансијски резултат ранијих година
3312 б) Финансијски резултат текуће године

УКУПНИ ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (А)

Табела 4              (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
391 А. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
392 Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 5

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД ИМОВИНЕ, ОБАВЕЗА И ИЗВОРА
на дан _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна 

годинаБруто Исправка Нето (3 – 4)
1 2 3 4 5 6

А.   Н ЕФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А   (I + II)
01 I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕД-

СТВИМА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
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011 1. Произведена стална имовина (а до д)
0111 а) Зграде и објекти
0112 б) Постројења и опрема
0113 в) Биолошка имовина
0114 г) Инвестициона имовина
0115 д) Нематеријална произведена имовина
012 2. Драгоцјености (а)
0121 а) Драгоцјености
013 3. Непроизведена стална имовина (а до г)
0131 а) Земљиште
0132 б) Подземна и површинска налазишта
0133 в) Остала природна добра
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина
014 4. Нефинансијска имовина у сталним средствима у припре-

ми (а)
0141 а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми
015 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опре-

ми (а)
0151 а) Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ СРЕД-

СТВИМА (1 + 2 + 3 + 4)
021 1. Стална имовина намијењена продаји и обустављена по-

словања (а)
0211 а) Стална имовина намијењена продаји и обустављена посло-

вања
022 2. Стратешке залихе (а)
0221 а) Стратешке залихе
023 3. Залихе материјала, учинака и робе (а до г)
0231 а) Залихе материјала
0232 б) Залихе недовршених учинака
0233 в) Залихе довршених учинака
0234 г) Залихе робе
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично (а)
0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл.

Б.  ФИНАН СИ Ј С К А  ИМО ВИН А  И  РА З Г РА -
НИЧ ЕЊА   (I + II)

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРА-
НИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5)

111 1. Дугорочни пласмани (а до д)
1111 а) Орочена новчана средства преко годину дана
1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)
1113 в) Акције и учешћа у капиталу
1114 г) Дугорочни финансијски деривати
1115 д) Дугорочни зајмови
112 2. Дугорочна потраживања (а + б)
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за 

које је продужен рок плаћања
1129 б) Остала дугорочна потраживања
117 3. Дугорочна разграничења (а)
1171 а) Дугорочна разграничења
118 4. Остала дугорочна финансијска имовина (а)
1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина
119 5. Дугорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
1191 а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција са другим јединицама власти
1192 б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансак-

ција унутар исте јединице власти
12 II КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗ-

ГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 
121 1. Готовина и готовински еквиваленти (а до г)
1211 а) Благајна
1212 б) Банковни рачуни
1213 в) Издвојена новчана средства и акредитиви
1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти
122 2. Краткорочни пласмани (а до д)
1221 а) Орочена новчана средства до годину дана
1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана
1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до годину дана
1224 г) Краткорочни зајмови
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину 

дана
123 3. Краткорочна потраживања (а до ж)
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1231 а) Потраживања по основу продаје и извршених услуга
1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске 

приходе
1233 в) Потраживања од запослених
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 

приходе
1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за 

које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року 
до годину дана

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непорес-
ке приходе

1237 е) Потраживања по основу пореза на додату вриједност
1239 ж) Остала краткорочна потраживања
127 4. Краткорочна разграничења (а до в)
1271 а) Краткорочно разграничени расходи
1272 б) Краткорочно разграничени приходи
1279 в) Остала краткорочна разграничења
128 5. Остала краткорочна финансијска имовина (а)
1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина
129 6. Краткорочна финансијска имовина и разграничења из 

трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
1297 а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из тран-

сакција са другим јединицама власти
1298 б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења из тран-

сакција унутар исте јединице власти
УКУПНА ИМОВИНА (А + Б)  

Табела 2 (у КМ)

Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А.   О БА В Е З Е  И  РА З Г РА НИ Ч ЕЊА   (I + II)

21 I ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4)
211 1. Дугорочне финансијске обавезе (а до в)
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (а)
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења
218 3. Остале дугорочне обавезе (а)
2181 а) Остале дугорочне обавезе
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар једи-

ница власти (а + б)
2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти
2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти
22 II КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
221 1. Краткорочне финансијске обавезе (а до д)
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената
2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана
222 2. Обавезе за лична примања запослених (а + б)
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 

основу рада, отпремнина и једнократних помоћи
223 3. Обавезе из пословања (а + б)
2231 а) Обавезе из пословања у земљи
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству
224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (а до г)
2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата
2243 в) Обавезе за камате по зајмовима
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (а до г)
2251 а) Обавезе за субвенције
2252 б) Обавезе за грантове
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Репу-

блике, општина и градова
2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције оба-

везног социјалног осигурања
227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (а до г)
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2271 а) Краткорочно разграничени расходи
2272 б) Краткорочно разграничени приходи
2273 в) Краткорочна резервисања
2279 г) Остала краткорочна разграничења
228 7. Остале краткорочне обавезе (а)
2281 а) Остале краткорочне обавезе
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар 

јединица власти (а + б)
2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама вла-

сти
2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (А)

Табела 3 (у КМ)
Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
А.   В Л А С Т И Т И   И З В О Р И   (I + II + III)

31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (1)
311 1. Трајни извори средстава (а)
3111 a) Трајни извори средстава
32 II РЕЗЕРВЕ (1)
321 1. Резерве (а)
3211 a) Резерве
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (1)
331 1. Финансијски резултат (а + б)
3311 a) Финансијски резултат ранијих година
3312 б) Финансијски резултат текуће године

УКУПНИ ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ (А)

Табела 4 (у КМ)
Економ. 
код В Р С Т А Текућа година Претходна година

1 2 3 4
391 А. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
392 Б. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 6

Надлежна институција: Статистички и порески 
кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПРЕГЛЕД НОВЧАНИХ ТОКОВА
за период од  _____ до _____ 20___. године

(у КМ)

П О З И Ц И Ј А
И З Н О С

Текућа 
година

Претходна  
година

1 2 3
А. Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  ПО СЛО В НИ Х  А К Т И В НО С Т И   (I – II)
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Приливи готовине по основу пореских прихода
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2. Приливи готовине по основу непореских прихода
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или унутар јединица 
власти (а + б)
а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама власти
б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице власти
4. Приливи готовине по основу грантова
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (а + б)
а) Приливи готовине по основу трансфера између  различитих јединица власти
б) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)
1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених
2. Одливи готовине по основу расхода по основу коришћења робe и услуга 
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова
4. Одливи готовине по основу субвенција 
5. Одливи готовине по основу грантова 
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова 
7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања 
8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода трансак-
ција размјене између или унутар јединица власти (а до г)
а) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова између јединица 
власти
б) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица власти
в) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова унутар исте једини-
це власти
г) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти
9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (а + б)
а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти
б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти
Б. Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  ИН В Е С Т ИЦИОНИ Х  А К Т И В НО С Т И  
(I - II)
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (1 + 2 + 3 + 4)
1. Примици за нефинансијску имовину
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти
3. Примици од финансијске имовине
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти
II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (1 + 2 +3 + 4)
1. Издаци  за нефинансијску имовину
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницимa исте јединице 
власти
3. Издаци за финансијску имовину
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти
б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице вла-
сти
В. Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  А К Т И В НО С Т И  ФИНАН СИ РАЊА  
(I – II)
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 + 2)
1. Примици од задуживања
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Примици од задуживања код других јединица власти
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти
II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 + 2)
1. Издаци за отплату дугова
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (а + б)
а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти
Г.  Н Е ТО  ПО В Е Ћ АЊЕ  /  СМАЊЕЊЕ  ГО ТО В ИН Е  И  ГО ТО В ИН С КИ Х 
Е К В И ВА Л Е Н АТА  (А + Б + В)
Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА 
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
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Ж. ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНАТА
З.  ГО ТО В ИН А  И  ГО ТО В ИН С КИ  Е К В И ВА Л Е Н Т И  НА  К РА Ј У  П Е Р ИОД А 
(Г + Д + Ђ – Е + Ж)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)              (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац 7

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ИЗВЈЕШТАЈ О БРОЈУ И СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ
на дан _____ 20___. године

 (цијели број)

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ Текућа година Претходна година
Просјечан број запослених на основу часова рада
Просјечан број запослених на основу стања на крају мјесеца

(а) Статус (б) Стручна спрема (в) Старост (г) Стаж
(д) Коефицијент 
(цијена рада 100 

КМ)
(ђ) Пол
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Именована лица Доктор наука до 25 до 5 до 5,0 Жене

Ст
ал
но

 за
по
сл
ен
и

Службеници
Магистар 26–30 6–10 5,1–10,0 Мушкарци

Висока стручна 
спрема 31–35 11–15 10,1–15,0

Намјештеници Виша стручна 
спрема 36–40 16–20 15,1–20,0

П
ри
вр
ем
ен
о 
за

-
по
сл
ен
и

Службеници
Висококвалифи-
ковани радник 41–45 21–25 20,1–25,0

Средња стручна 
спрема 46–50 26–30 25,1–30,0

Намјештеници Квалификовани 
радник 51–55 31–35 30,1–35,0

Приправници Полуквалифико-
вани радник 56–60 36–40 35,1–40,0

Неквалификовани 
радник 60 и више 41 и више 40,1 и више

Укупно (а)* Укупно (б)* Укупно (в)* Укупно (г)* Укупно (д)* Укупно (ђ)*
*(а) = (б) = (в) = (г) = (д) = (ђ)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
            (пуно име, презиме и потпис)                               (пуно име, презиме и потпис)
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БС

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

БИЛАНС СТАЊА
(Извјештај о финансијском стању)

на дан _____ 20___. године
(у КМ)

Економ. 
код П О З И Ц И Ј А Ознака 

за АОП
Текућа година Претходна 

годинаБруто Исправка Нето (4 – 5)
1 2 3 4 5 6 7

АКТИВА
А.  Т Е КУЋ А  ИМО ВИН А  (002 + 032)

001

12 I КРАТКОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА 
И РАЗГРАНИЧЕЊА (003 + 008 + 014 + 023 + 027 
+ 029)

002

121 1. Готовина и готовински еквиваленти (004 до 007) 003
1211 а) Благајна 004
1212 б) Банковни рачуни 005
1213 в) Издвојена новчана средства и aкредитиви 006
1219 г) Остала готовина и готовински еквиваленти 007
122 2. Краткорочни пласмани (009 до 013) 008
1221 а) Орочена новчана средства до годину дана 009
1222 б) Хартије од вриједности које доспијевају до годину 

дана
010

1223 в) Финансијски деривати који доспијевају до годину 
дана

011

1224 г) Краткорочни зајмови 012
1225 д) Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до 

годину дана
013

123 3. Краткорочна потраживања (015 до 022) 014
1231 а) Потраживања по основу продаје и извршених 

услуга
015

1232 б) Потраживања за камате, дивиденде и друге финан-
сијске приходе

016

1233 в) Потраживања од запослених 017
1234 г) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 

непореске приходе
018

1235 д) Потраживања за порезе, доприносе и непореске 
приходе за које је продужен рок плаћања, а доспије-
вају на наплату у року до годину дана

019

1236 ђ) Потраживања за више плаћене порезе, доприносе 
и непореске приходе

020

1237 е) Потраживања по основу пореза на додату вријед-
ност

021

1239 ж) Остала краткорочна потраживања 022
127 4. Краткорочна разграничења (024 до 026) 023
1271 а) Краткорочно разграничени расходи 024
1272 б) Краткорочно разграничени приходи 025
1279 в) Остала краткорочна разграничења 026
128 5. Остала краткорочна финансијска имовина (028) 027
1281 а) Остала краткорочна финансијска имовина 028
129 6. Краткорочна финансијска имовина и разграни-

чења из трансакција између или унутар јединица 
власти (030 + 031)

029

1297 а) Краткорочна финансијска имовина и разграничења 
из трансакција са другим јединицама власти

030
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1298 б) Краткорочна финансијска имовина и разграничења 

из трансакција унутар исте јединице власти
031

02 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ТЕКУЋИМ 
СРЕДСТВИМА (033 + 035 + 037 + 042)

032

021 1. Стална имовина намијењена продаји и обуста-
вљена пословања (034)

033

0211 а) Стална имовина намијењена продаји и обуставље-
на пословања

034

022 2. Стратешке залихе (036) 035
0221 а) Стратешке залихе 036
023 3. Залихе материјала, учинака и робе (038 до 041) 037
0231 а) Залихе материјала 038
0232 б) Залихе недовршених учинака 039
0233 в) Залихе довршених учинака 040
0234 г) Залихе робе 041
024 4. Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и 

слично (043)
042

0241 а) Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и слично 043
Б.  С ТА ЛН А  ИМО ВИН А   (045 + 062) 044

11 I ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И 
РАЗГРАНИЧЕЊА  (046 + 052 + 055 + 057 + 059)

045

111 1. Дугорочни пласмани (047 до 051) 046
1111 а) Орочена новчана средства преко годину дана 047
1112 б) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) 048
1113 в) Акције и учешћа у капиталу 049
1114 г) Дугорочни финансијски деривати 050
1115 д) Дугорочни зајмови 051
112 2. Дугорочна потраживања (053 + 054) 052
1121 а) Потраживања за порезе, доприносе и непореске 

приходе за које је продужен рок плаћања
053

1129 б) Остала дугорочна потраживања 054
117 3. Дугорочна разграничења (056) 055
1171 а) Дугорочна разграничења 056
118 4. Остала дугорочна финансијска имовина (058) 057
1181 а) Остала дугорочна финансијска имовина 058
119 5. Дугорочна финансијска имовина и разграни-

чења из трансакција између или унутар јединица 
власти (060 + 061)

059

1191 а) Дугорочна финансијска имовина и разграничења 
из трансакција са другим јединицама власти

060

1192 б) Дугорочна финансијска имовина и разграничења 
из трансакција унутар исте јединице власти

061

01 II НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ 
СРЕДСТВИМА (063 + 069 + 071 + 076 + 078)

062

011 1. Произведена стална имовина (064 до 068) 063
0111 а) Зграде и објекти 064
0112 б) Постројења и опрема 065
0113 в) Биолошка имовина 066
0114 г) Инвестициона имовина 067
0115 д) Нематеријална произведена имовина 068
012 2. Драгоцјености (070) 069
0121 а) Драгоцјености 070
013 3. Непроизведена стална имовина (072 до 075) 071
0131 а) Земљиште 072
0132 б) Подземна и површинска налазишта 073
0133 в) Остала природна добра 074
0134 г) Нематеријална непроизведена имовина 075
014 4. Нефинансијска имовина у сталним средствима 

у припреми (077)
076

0141 а) Нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми

077

015 5. Улагање на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми (079)

078

0151 а) Улагање на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми

079

В. ПО СЛО В Н А  А К Т И ВА   (А + Б) 080
391 Г.  ВА Н Б И Л АН СН А  А К Т И ВА 081

Д.  У КУПН А  А К Т И ВА   (В + Г) 082

Економ. 
код П О З И Ц И Ј А Ознака за 

АОП
Текућа 
година

Претходна 
година

1 2 3 4 5
ПАСИВА
А.  О БА В Е З Е  И  РА З Г РА НИ Ч ЕЊА  (102 + 135)

101
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22 I КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (103 + 109 + 112 + 115 + 120 
+ 125 + 130 + 132)

102

221 1. Краткорочне финансијске обавезе (104 до 108) 103
2211 а) Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената 104
2212 б) Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности 105
2213 в) Краткорочне обавезе за финансијске деривате 106
2214 г) Обавезе по краткорочним зајмовима 107
2215 д) Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана 108
222 2. Обавезе за лична примања запослених (110 + 111) 109
2221 а) Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата 110
2222 б) Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 

основу рада, отпремнина и једнократних помоћи
111

223 3. Обавезе из пословања (113 + 114) 112
2231 а) Обавезе из пословања у земљи 113
2232 б) Обавезе из пословања у иностранству 114
224 4. Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске трошкове (116 до 119) 115
2241 а) Обавезе за камате на хартије од вриједности 116
2242 б) Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата 117
2243 в) Обавезе за камате по зајмовима 118
2249 г) Обавезе по основу осталих трошкова финансирања 119
225 5. Обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне заштите (121 до 

124)
120

2251 а) Обавезе за субвенције 121
2252 б) Обавезе за грантове 122
2253 в) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Репу-

блике, општина и градова
123

2254 г) Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције оба-
везног социјалног осигурања

124

227 6. Краткорочна резервисања и разграничења (126 до 129) 125
2271 а) Краткорочно разграничени расходи 126
2272 б) Краткорочно разграничени приходи 127
2273 в) Краткорочна резервисања 128
2279 г) Остала краткорочна разграничења 129
228 7. Остале краткорочне обавезе (131) 130
2281 а) Остале краткорочне обавезе 131
229 8. Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар 

јединица власти (133 + 134)
132

2297 а) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама вла-
сти

133

2298 б) Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице вла-
сти

134

21 II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА (136 + 140 + 142 + 144) 135
211 1. Дугорочне финансијске обавезе (137 до 139) 136
2111 а) Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности 137
2112 б) Дугорочне обавезе за финансијске деривате 138
2113 в) Дугорочне обавезе по зајмовима 139
217 2. Дугорочна резервисања и разграничења (141) 140
2171 а) Дугорочна резервисања и разграничења 141
218 3. Остале дугорочне обавезе (143) 142
2181 а) Остале дугорочне обавезе 143
219 4. Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција између или унутар једи-

ница власти (145 + 146)
144

2191 а) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама власти 145
2192 б) Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице власти 146

Б.  ВЛ АС Т И Т И  И З В О Р И  (148 + 151 + 154) 147
31 I ТРАЈНИ ИЗВОРИ СРЕДСТАВА (149) 148
311 1. Трајни извори средстава (150) 149
3111 a) Трајни извори средстава 150
32 II РЕЗЕРВЕ (152) 151
321 1. Резерве (153) 152
3211 a) Резерве 153
33 III ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (155) 154
331 1. Финансијски резултат (156 + 157) 155
3311 a) Финансијски резултат ранијих година 156
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3312 б) Финансијски резултат текуће године 157
В.  ПО СЛО В Н А  ПАСИ ВА  (А + Б) 158

392 Г.  ВА Н Б И Л АН СН А  ПАСИ ВА 159
Д.  У КУПН А  ПАСИ ВА   (В + Г) 160

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БУ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

БИЛАНС УСПЈЕХА
(Извјештај о финансијској успјешности)

од  _____ до _____ 20___. године
(у КМ)

Економ. 
код П О З И Ц И Ј А Ознака за 

АОП
И З Н О С

Текућа 
година

Претходна  
година

1 2 3 4 5
7 А.  П Р И ХОД И    (202 + 226 + 247 + 251 + 266) 201
71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (203 + 207 + 209 + 211 + 216 + 220 + 222 + 224) 202
711 1. Приходи од пореза на доходак и добит (204 до 206) 203
7111 а) Порези на доходак 204
7112 б) Порези на добит правних лица 205
7113 в) Порези на приходе капиталних добитака 206
712 2. Доприноси за социјално осигурање (208) 207
7121 а) Доприноси за социјално осигурање 208
713 3. Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности (210) 209
7131 а) Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности 210
714 4. Порези на имовину (212 до 215) 211
7141 а) Порези на имовину 212
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне 213
7143 в) Порези на финансијске и капиталне трансакције 214
7149 г) Остали порези на имовину 215
715 5. Порези на промет производа и услуга (217 до 219) 216
7151 а) Порези на промет производа 217
7152 б) Порези на промет услуга 218
7153 в) Акцизе 219
716 6. Царине и увозне дажбине (221) 220
7161 а) Царине и увозне дажбине 221
717 7. Индиректни порези прикупљени преко УИО (223) 222
7171 а) Индиректни порези прикупљени преко УИО 223
719 8. Остали порески приходи (225) 224
7191 а) Остали порески приходи 225
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (227 + 234 + 240 + 242 + 245) 226
721 1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних курсних 

разлика (228 до 233)
227

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 228
7212 б) Приходи од закупа и ренте 229
7213 в) Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 230
7214 г) Приходи од хартија од вриједнoсти и финансијских деривата 231
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7215 д) Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове 232
7216 ђ) Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и 

инвестиционих активности
233

722 2. Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга (235 до 239) 234
7221 а) Административне накнаде и таксе 235
7222 б) Судске накнаде и таксе 236
7223 в) Комуналне накнаде и таксе 237
7224 г) Накнаде по разним основима 238
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга 239
723 3. Новчане казне (241) 240
7231 а) Новчане казне 241
728 4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене 

између или унутар јединица власти (243 + 244)
242

7281 а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим једи-
ницама власти

243

7282 б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте 
јединице власти

244

729 4. Остали непорески приходи (246) 245
7291 а) Остали непорески приходи 246
73 III ГРАНТОВИ (248) 247
731 1. Грантови (249 + 250) 248
7311 а) Грантови из иностранства 249
7312 б) Грантови из земље 250
77 IV ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (252 + 261 + 263) 251
771 1. Приходи обрачунског карактера (253 до 260) 252
7711 а) Приходи од реализације залиха 253
7712 б) Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака 254
7713 в) Приходи од укидања резервисања по основу обавеза 255
7714 г) Финансијски приходи обрачунског карактера 256
7715 д) Приходи од усклађивања вриједности имовине 257
7716 ђ) Добици од продаје имовине 258
7717 е) Помоћи у натури 259
7719 ж) Остали приходи обрачунског карактера 260
772 2. Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других 

фискалних прописа (262)
261

7721 а) Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других фи-
скалних прописа

262

778 3. Приходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар једини-
ца власти (264 + 265)

263

7781 а) Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти  264
7782 б) Приходи обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске имовине и 

трансакција унутар исте јединице власти 
265

78 V ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (267 + 273) 266
787 1. Трансфери између различитих јединица власти (268 до 272) 267
7871 а) Трансфери од државе 268
7872 б) Трансфери од ентитета 269
7873 в) Трансфери од јединица локалне самоуправе 270
7874 г) Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања 271
7879 д) Трансфери од осталих јединица власти 272
788 2. Трансфери унутар исте јединице власти (274) 273
7881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 274
4 Б.  РАСХОД И   (276 + 320 + 334) 275
41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (277 + 282 + 292 + 300 + 302 + 305 + 308 + 313 + 318) 276
411 1. Расходи за лична примања запослених (278  до  281) 277
4111 а) Расходи за бруто плате запослених 278
4112 б) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 

основу рада
279

4113 в) Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата

280

4114 г) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто) 281
412 2. Расходи по основу коришћења робе и услуга (283 до 291) 282
4121 а) Расходи по основу закупа 283
4122 б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспорт-

них услуга
284

4123 в) Расходи за режијски материјал 285
4124 г) Расходи за материјал за посебне намјене 286
4125 д) Расходи за текуће одржавање 287
4126 ђ) Расходи по основу путовања и смјештаја 288
4127 е) Расходи за стручне услуге 289
4128 ж) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине 290
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4129 з) Остали непоменути расходи 291
413 3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (293 до 299) 292
4131 а) Расходи по основу камата на хартије од вриједности 293
4132 б) Расходи финансирања по основу финансијских деривата 294
4133 в) Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи 295
4134 г) Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства 296
4137 д) Трошкови сервисирања примљених зајмова 297
4138 ђ) Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 

активности
298

4139 е) Расходи по основу затезних камата 299
414 4. Субвенције (301) 300
4141 а) Субвенције 301
415 5. Грантови (303 + 304) 302
4151 а) Грантови у иностранство 303
4152 б) Грантови у земљи 304
416 6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 

општина и градова (306 + 307)
305

4161 а) Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градова 306
4163 б) Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета Репу-

блике, општина и градова
307

417 7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције обавезног 
социјалног осигурања (309 до 312)

308

4171 а) Дознаке по основу пензијског осигурања 309
4172 б) Дознаке по основу здравственог осигурања 310
4173 в) Дознаке по основу осигурања од незапослености 311
4174 г) Дознаке по основу дјечије заштите 312
418 8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи трансакција 

размјене између или унутар јединица власти (314 до 317)
313

4181 а) Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти 314
4182 б) Расходи из трансакција размјене између јединица власти 315
4183 в) Расходи финансирања и други финансијски трошкови из трансакција унутар исте 

јединице власти
316

4184 г) Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти 317
419 9. Расходи по судским рјешењима (319) 318
4191 а) Расходи по судским рјешењима 319
47 II РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА (321 + 331) 320
471 1. Расходи обрачунског карактера (322 до 330) 321
4711 а) Набавна вриједност реализованих залиха 322
4712 б) Расходи по основу амортизације 323
4713 в) Расходи резервисања по основу обавеза 324
4714 г) Финансијски расходи обрачунског карактера 325
4715 д) Расходи од усклађивања вриједности имовине 326
4716 ђ) Губици од продаје имовине 327
4717 е) Дате помоћи у натури 328
4718 ж) Расходи по основу накнада запосленима у натури – ствари, услуге и слично 329
4719 з) Остали расходи обрачунског карактера 330
478 2. Расходи обрачунског карактера по основу односа између или унутар једини-

ца власти (332 + 333)
331

4781 а) Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама власти 332
4782 б) Расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице власти 333
48 III ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ВЛАСТИ (335 + 341) 334
487 1. Трансфери између различитих јединица власти (336 до 340) 335
4871 а) Трансфери држави 336
4872 б) Трансфери ентитету 337
4873 в) Трансфери јединицама локалне самоуправе 338
4874 г) Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања 339
4879 д) Трансфери осталим јединицама власти 340
488 2. Трансфери унутар исте јединице власти (342) 341
4881 а) Трансфери унутар исте јединице власти 342

В.  ФИНАН СИ Ј С К И  Р Е З УЛ ТАТ   (А – Б) 343

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац ИПНИ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације



 

76 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 16.2.2017.

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОМЈЕНАМА НЕТО ИМОВИНЕ
(Извјештај о промјени у нето имовини/капиталу)

за период који се завршава на дан _____ 20___. године
 (у КМ)

ПРОМЈЕНЕ НЕТО ИМОВИНЕ Ознака 
за АОП
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Стање на дан 1. јануар 20___. 401
2. Ефекти промјена у рачуноводственим полити-
кама 

402

3. Ефекти исправке грешака 403
4. Поново исказано стање на дан 1. јануар 20___. 
године (401 до 403)

404

5. Нето ефекти ревалоризације нефинансијске 
имовине

405

6. Нето ефекти ревалоризације финансијске имо-
вине

406

7. Курсне разлике настале по основу прерачуна 
финансијског извјештаја у другу функционалну 
валуту

407

8. Нето добитак/губитак периода признат директно 
у корист/на терет извора (404 до 407)

408

9. Нето добитак/губитак периода (финансијски 
резултат) исказан у билансу успјеха

409

10. Укупан добитак/губитак периода (408 + 409) 410
11. Прерасподјела између трајних извора, резерви 
и резултата

411

12. Остале нето промјене на властитим изворима 412
13. Стање на дан 31. децембар ___. године / 
1.  јануар 20___. године (410 до 412)

413

14. Ефекти промјена у рачуноводственим полити-
кама 

414

15. Ефекти исправке грешака 415
16. Поново исказано стање на дан 1. јануар 20___. 
године (413 до 415)

416

17. Нето ефекти ревалоризације нефинансијске 
имовине

417

18. Нето ефекти ревалоризације финансијске имо-
вине

418

19. Курсне разлике настале по основу прерачуна 
финансијског извјештаја у другу функционалну 
валуту

419

20. Нето добитак/губитак периода признат директ-
но у корист/на терет извора (416 до 419)

420

21. Нето добитак/губитак периода (финансијски 
резултат) исказан у билансу успјеха

421

22. Укупан добитак/губитак периода (420 + 421) 422
23. Прерасподјела између трајних извора, резерви 
и резултата

423

24. Остале нето промјене на властитим изворима 424
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25. Стање на дан 31. децембар ___. године (422 
до 424)

425

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац БНТ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

БИЛАНС НОВЧАНИХ ТОКОВА
(Извјештај о новчаним токовима)

за период од  _____ до _____ 20___. године
(у КМ)

П О З И Ц И Ј А Ознака за 
АОП

И З Н О С
Текућа 
година

Претходна  
година

1 2 3 4
А.   Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  ПО СЛО В НИ Х  А К Т И В НО С Т И 
(502 – 512)

501

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (503 + 504 + 505 + 508 + 509) 502
1. Приливи готовине по основу пореских прихода 503
2. Приливи готовине по основу непореских прихода 504
3. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција размјене између или уну-
тар јединица власти (506 + 507)

505

а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим јединицама 
власти

506

б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар исте јединице вла-
сти

507

4. Приливи готовине по основу грантова 508
5. Приливи готовине по основу трансфера између или унутар јединица власти (510 + 511) 509
а) Приливи готовине по основу трансфера између  различитих јединица власти 510
б) Приливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 511
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (513 + 514 + 515 + 516 + 517 + 
518 + 519 + 520 + 525 + 526)

512

1. Одливи готовине по основу расхода за лична примања запослених 513
2. Одливи готовине по основу расхода по основу коришћења робe и услуга 514
3. Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова 515
4. Одливи готовине по основу субвенција 516
5. Одливи готовине по основу грантова 517
6. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова 

518

7. Одливи готовине по основу дознака на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања 

519

8. Одливи готовине по основу расхода финансирања, других финансијских трошкова и расхода 
трансакција размјене између или унутар јединица власти (521 до 524)

520

а) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова између 
јединица власти

521

б) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене између јединица власти 522
в) Одливи готовине по основу расхода финансирања и других финансијских трошкова унутар 
исте јединице власти

523

г) Одливи готовине по основу расхода из трансакција размјене унутар исте јединице власти 524
9. Одливи готовине по основу расхода по судским рјешењима 525
10. Одливи готовине по основу трансфера између и унутар јединица власти (527 + 528) 526
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а) Одливи готовине по основу трансфера између различитих јединица власти 527
б) Одливи готовине по основу трансфера унутар исте јединице власти 528
Б.   Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  ИН В Е С Т ИЦИОНИ Х  А К Т И В -
НО С Т И   (530 - 539)

529

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (531 + 532 + 535 + 
536)

530

1. Примици за нефинансијску имовину 531
2. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (533 
+ 534)

532

а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 533
б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти

534

3. Примици од финансијске имовине 535
4. Примици од финансијске имовине из трансакција између или унутар јединица власти (537 + 
538)

536

а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама власти 537
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти

538

II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ (540 + 541 +544 + 545) 539
1. Издаци за нефинансијску имовину 540
2. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (542 
+ 543)

541

а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 542
б) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницимa исте 
јединицe власти

543

3. Издаци за финансијску имовину 544
4. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или унутар јединица власти (546 + 
547)

545

а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама власти 546
б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти

547

В.  Н Е ТО  НО ВЧ АНИ  ТО КО В И  И З  А К Т И В НО С Т И  ФИНАН СИ -
РАЊА   (549 – 554)

548

I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (550 + 551) 549
1. Примици од задуживања 550
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар јединица власти (552 + 553) 551
а) Примици од задуживања код других јединица власти 552
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице власти 553
II  ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (555 + 556) 554
1. Издаци за отплату дугова 555
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар јединица власти (557 + 558) 556
а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти 557
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте јединице власти 558
Г.  Н Е ТО  ПО В Е Ћ АЊЕ  /  СМАЊЕЊЕ  ГО ТО В ИН Е  И  ГО ТО В ИН -
С КИ Х  Е К В И ВА Л Е Н АТА    (501 + 529 + 548)

559

Д. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТКУ ПЕРИОДА 560
Ђ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 561
Е. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ 562
Ж. ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ НА САЛДУ ГОТОВИНЕ И ГОТОВИНСКИХ ЕКВИВАЛЕНА-
ТА

563

З.   ГО ТО В ИН А  И  ГО ТО В ИН С КИ  Е К В И ВА Л Е Н Т И  НА  К РА Ј У 
П Е Р ИОД А   (559 + 560 + 561 – 562 + 563)

564

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац ПИБ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ
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Појединачни образац 
Збирни образац 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
од  _____ до _____ 20___. године

 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

П О З И Ц И Ј А

ФОНД 01

П
ро
це
на
т

(6
/5

) ·
 1

00 Претход-
на година

П
ро
це
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т

(6
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) ·
 1

00Текућа година

Првобит-
ни буџет Корекција

Коначни 
буџет (3 

+ 4)
Извршење

Разлика
(6 – 5)

Извршење

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
А.   БУ Џ Е Т С К И  П Р И ХОД И 
(I + II + III + IV)

71 I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 
4 + 5 + 6 + 7 + 8)

711 1. Приходи од пореза на доходак и 
добит (а до в)

7111 а) Порези на доходак
7112 б) Порези на добит правних лица
7113 в) Порези на приходе капиталних 

добитака
712 2. Доприноси за социјално осигу-

рање (а)
7121 а) Доприноси за социјално осигурање
713 3. Порези на лична примања и при-

ходе од самосталних дјелатности (а)
7131 а) Порези на лична примања и прихо-

де од самосталних дјелатности
714 4. Порези на имовину (а до г)
7141 а) Порези на имовину
7142 б) Порези на насљеђе и поклоне
7143 в) Порези на финансијске и капиталне 

трансакције
7149 г) Остали порези на имовину
715 5. Порези на промет производа и 

услуга (а до в)
7151 а) Порези на промет производа
7152 б) Порези на промет услуга
7153 в) Акцизе
716 6. Царине и увозне дажбине (а)
7161 а) Царине и увозне дажбине
717 7. Индиректни порези прикупљени 

преко УИО (а)
7171 а) Индиректни порези прикупљени 

преко УИО
719 8. Остали порески приходи (а)
7191 а) Остали порески приходи
72 II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 

3 + 4 + 5)
721 1. Приходи од финансијске и нефи-

нансијске имовине и позитивних 
курсних разлика (а до ђ)

7211 а) Приходи од дивиденде, учешћа у 
капиталу и сличних права

7212 б) Приходи од закупа и ренте
7213 в) Приходи од камата на готовину и 

готовинске еквиваленте
7214 г) Приходи од хартија од вриједности 

и финансијских деривата
7215 д) Приходи од камата и осталих нак-

нада за дате зајмове
7216 ђ) Приходи по основу реализованих 

позитивних курсних разлика из по-
словних и инвестиционих активности

722 2. Накнаде и таксе и приходи од 
пружања јавних услуга (а до д)

7221 а) Административне накнаде и таксе
7222 б) Судске накнаде и таксе
7223 в) Комуналне накнаде и таксе
7224 г) Накнаде по разним основима
7225 д) Приходи од пружања јавних услуга
723 3. Новчане казне (а)



 

80 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 15 16.2.2017.

7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од финансијске и нефи-

нансијске имовине и трансакција 
размјене између или унутар једини-
ца власти (а + б)

7281 а) Приходи од финансијске и нефи-
нансијске имовине и трансакција са 
другим јединицама власти

7282 б) Приходи од финансијске и нефи-
нансијске имовине и трансакција уну-
тар исте јединице власти

729 5. Остали непорески приходи (а)
7291 а) Остали непорески приходи
73 III ГРАНТОВИ (1)
731 1. Грантови (а + б)
7311 а) Грантови из иностранства
7312 б) Грантови из земље
78 IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ 

УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 
(1 + 2)

787 1. Трансфери између различитих 
јединица власти (а до д)

7871 а) Трансфери од државе
7872 б) Трансфери од ентитета
7873 в) Трансфери од јединица локалне 

самоуправе
7874 г) Трансфери од фондова обавезног 

социјалног осигурања
7879 д) Трансфери од осталих јединица 

власти
788 2. Трансфери унутар исте јединице 

власти (а)
7881 а) Трансфери унутар исте јединице 

власти
Б.   БУ Џ Е Т С К И  РАСХОД И  
(I + II + III)

41 I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8 + 9)

411 1. Расходи за лична примања за-
послених (а до г)

4111 а) Расходи за бруто плате запослених
4112 б) Расходи за бруто накнаде трошкова 

и осталих личних примања запосле-
них по основу рада

4113 в) Расходи за накнаду плата запосле-
них за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата

4114 г) Расходи за отпремнине и једнократ-
не помоћи (бруто)

412 2. Расходи по основу коришћења 
робе и услуга (а до з)

4121 а) Расходи по основу закупа
4122 б) Расходи по основу утрошка енер-

гије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга

4123 в) Расходи за режијски материјал
4124 г) Расходи за материјал за посебне 

намјене
4125 д) Расходи за текуће одржавање
4126 ђ) Расходи по основу путовања и 

смјештаја
4127 е) Расходи за стручне услуге
4128 ж) Расходи за услуге одржавања 

јавних површина и заштите животне 
средине

4129 з) Остали некласификовани расходи
413 3. Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови (а до е)
4131 а) Расходи по основу камата на хартије 

од вриједности
4132 б) Расходи финансирања по основу 

финансијских деривата
4133 в) Расходи по основу камата на при-

мљене зајмове у земљи
4134 г) Расходи по основу камата на при-

мљене зајмове из иностранства
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4137 д) Трошкови сервисирања примљених 

зајмова
4138 ђ) Расходи по основу негативних 

курсних разлика из пословних и инве-
стиционих активности

4139 е) Расходи по основу затезних камата
414 4. Субвенције (а)
4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а + б)
4151 а) Грантови у иностранство
4152 б) Грантови у земљи
416 6. Дознаке на име социјалне зашти-

те које се исплаћују из буџета Репу-
блике, општина и градова (а + б)

4161 а) Дознаке грађанима које се испла-
ћују из буџета Републике, општина и 
градова

4163 б) Дознаке пружаоцима услуга со-
цијалне заштите које се исплаћују из 
буџета Републике, општина и градова

417 7. Дознаке на име социјалне за-
штите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања (а 
до г)

4171 а) Дознаке по основу пензијског оси-
гурања

4172 б) Дознаке по основу здравственог 
осигурања

4173 в) Дознаке по основу осигурања од 
незапослености

4174 г) Дознаке по основу дјечије заштите
418 8. Расходи финансирања, други 

финансијски трошкови и расходи 
трансакција размјене између или 
унутар јединица власти (а до г)

4181 а) Расходи финансирања и други фи-
нансијски трошкови између јединица 
власти

4182 б) Расходи из трансакција размјене 
између јединица власти 

4183 в) Расходи финансирања и други фи-
нансијски трошкови из трансакција 
унутар исте јединице власти

4184 г) Расходи из трансакција размјене 
унутар исте јединице власти

419 9. Расходи по судским рјешењима (а)
4191 а) Расходи по судским рјешењима
48 II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУ-

ТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ  (1 + 2)
487 1. Трансфери између различитих 

јединица власти (а до д)
4871 а) Трансфери држави
4872 б) Трансфери ентитету
4873 в) Трансфери јединицама локалне 

самоуправе
4874 г) Трансфери фондовима обавезног 

социјалног осигурања
4879 д) Трансфери осталим јединицама 

власти
488 2. Трансфери унутар исте јединице 

власти (а)
4881 а) Трансфери унутар исте јединице 

власти
**** III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ******** ******** **** ******** ****

В.   Б РУ ТО  БУ Џ Е Т С К И 
СУФИЦИ Т  /  Д ЕФИЦИ Т 
(А – Б)
Г.   Н Е ТО  И ЗД А ЦИ  З А  Н Е -
ФИНАН СИ Ј С КУ  ИМО ВИ -
НУ   (I + II – III - IV)

81 I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за произведену сталну 
имовину (а до д)

8111 а) Примици за зграде и објекте
8112 б) Примици за постројења и опрему
8113 в) Примици за биолошку имовину
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8114 г) Примици за инвестициону имовину
8119 д) Примици за осталу произведену 

имовину
812 2. Примици за драгоцјености (а)
8121 а) Примици за драгоцјености
813 3. Примици за непроизведену стал-

ну имовину (а до г)
8131 а) Примици за земљиште
8132 б) Примици за подземна и површин-

ска налазишта
8133 в) Примици за остала природна добра
8139 г) Примици за осталу непроизведену 

имовину
814 4. Примици од продаје сталне имо-

вине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања (а)

8141 а) Примици од продаје сталне имови-
не намијењене продаји и обуставље-
них пословања

815 5. Примици за стратешке залихе (а)
8151 а) Примици за стратешке залихе
816 6. Примици од залиха материјала, 

учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично (а)

8161 а) Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и слично

88 II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИ-
ЦА  ВЛАСТИ (1)

881 1. Примици за нефинансијску имо-
вину из трансакција између или 
унутар јединица власти (а + б)

8811 а) Примици за нефинансијску имови-
ну из трансакција са другим јединица-
ма власти

8812 б) Примици за нефинансијску имо-
вину из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице 
власти

51 III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 
6 + 7)

511 1. Издаци за произведену сталну 
имовину (а до е)

5111 а) Издаци за изградњу и прибављање 
зграда и објеката

5112 б) Издаци за инвестиционо одржа-
вање, реконструкцију и адаптацију 
зграда и објеката 

5113 в) Издаци за набавку постројења и 
опреме 

5114 г) Издаци за инвестиционо одржавање 
опреме 

5115 д) Издаци за биолошку имовину 
5116 ђ) Издаци за инвестициону имовину 
5117 е) Издаци за нематеријалну произведе-

ну имовину 
512 2. Издаци за драгоцјености (а)
5121 а) Издаци за драгоцјености 
513 3. Издаци за непроизведену сталну 

имовину (а до е)
5131 а) Издаци за прибављање земљишта
5132 б) Издаци по основу улагања у побољ-

шање земљишта
5133 в) Издаци за прибављање подземних и 

површинских налазишта
5134 г) Издаци по основу улагања у по-

бољшање подземних и површинских 
налазишта

5135 д) Издаци за прибављање осталих 
природних добара

5136 ђ) Издаци по основу улагања у побољ-
шање осталих природних добара

5137 е) Издаци за нематеријалну непроизве-
дену имовину

514 4. Издаци за сталну имовину на-
мијењену продаји (а)
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5141 а) Издаци за сталну имовину на-

мијењену продаји
515 5. Издаци за стратешке залихе (а)
5151 а) Издаци за стратешке залихе
516 6. Издаци за залихе материјала, робе 

и ситног инвентара, амбалаже и 
слично (а)

5161 а) Издаци за залихе материјала, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и слично

518 7. Издаци за улагање на туђим 
некретнинама, постројењима и 
опреми (а)

5181 а) Издаци за улагање на туђим некрет-
нинама, постројењима и опреми

58 IV ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИ-
ЦА ВЛАСТИ (1)

581 1. Издаци за нефинансијску имови-
ну из трансакција између или уну-
тар јединица власти (а + б)

5811 а) Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти

5812 б) Издаци за нефинансијску имовину 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти
Д.  БУ Џ Е Т С К И  СУФИЦИ Т 
/  Д ЕФИЦИ Т    (В + Г)
Ђ.  Н Е ТО  ФИНАН СИ РАЊЕ  
(Е + Ж + З + И)
Е.  Н Е ТО  П Р ИМИЦИ  ОД 
ФИНАН СИ Ј С К Е  ИМО ВИ -
Н Е    (I – II)

91 I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од финансијске имовине 
(а до д)

9111 а) Примици од хартија од вриједности 
(изузев акција)

9112 б) Примици за акције и учешћа у ка-
питалу

9113 в) Примици од финансијских деривата
9114 г) Примици од наплате датих зајмова
9115 д) Примици по основу орочених нов-

чаних средстава
918 2. Примици од финансијске имовине 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

9181 а) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим јединицама 
власти

9182 б) Примици од финансијске имовине 
из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти

61 II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ (1 + 2)

611 1. Издаци за финансијску имовину 
(а до д)

6111 а) Издаци за хартије од вриједности 
(изузев акција)

6112 б) Издаци за акције и учешћа у капи-
талу

6113 в) Издаци за финансијске деривате 
6114 г) Издаци за дате зајмове 
6115 д) Издаци по основу орочавања новча-

них средстава
618 2. Издаци за финансијску имовину 

из трансакција између или унутар 
јединица власти (а + б)

6181 а) Издаци за финансијску имовину 
из трансакција са другим јединицама 
власти

6182 б) Издаци за финансијску имовину из 
трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти
Ж.  Н Е ТО  З А Д УЖИ ВАЊЕ  
(I – II)
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92 I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА 
(1 + 2)

921 1. Примици од задуживања (а + б)
9211 а) Примици од издавања хартија од 

вриједности (изузев акција)
9212 б) Примици од узетих зајмова
928 2. Примици од задуживања из тран-

сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од задуживања код других 
јединица власти

9282 б) Примици од задуживања код других 
буџетских корисника исте јединице 
власти

62 II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА 
(1 + 2)

621 1. Издаци за отплату дугова (а до д)
6211 а) Издаци за отплату главнице по хар-

тијама од вриједности (изузев акција)
6212 б) Издаци за отплату дуга по финан-

сијским дериватима
6213 в) Издаци за отплату главнице при-

мљених зајмова у земљи
6214 г) Издаци за отплату главнице зајмова 

примљених из иностранства
6219 д) Издаци за отплату осталих дугова
628 2. Издаци за отплату дугова из тран-

сакција између или унутар јединица 
власти (а + б)

6281 а) Издаци за отплату дугова према 
другим јединицама власти

6282 б) Издаци за отплату дугова према 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти
З.   О С ТА ЛИ  Н Е ТО  П Р И -
МИЦИ   (I – II)

93 I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
931 1. Остали примици (а до г)
9311 а) Примици по основу пореза на дода-

ту вриједност
9312 б) Примици по основу депозита и 

кауција 
9313 в) Примици по основу аванса
9319 г) Остали примици 
938 2. Остали примици из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

9381 а) Остали примици из трансакција са 
другим јединицама власти

9382 б) Остали примици из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти

63 II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
631 1. Остали издаци (а до г)
6311 а) Издаци по основу пореза на додату 

вриједност
6312 б) Издаци по основу депозита и кау-

ција
6313 в) Издаци по основу аванса
6319 г) Остали издаци
638 2. Остали издаци из трансакција 

између или унутар јединица власти 
(а + б)

6381 а) Остали издаци из трансакција са 
другим јединицама власти 

6382 б) Остали издаци из трансакција са 
другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 
И.  РАС ПОД Ј Е Л А  СУФИ -
ЦИ ТА  И З  РА НИ Ј И Х  П Е -
Р И ОД А
Ј.   РА ЗЛ И К А  У  ФИНАН -
СИ РАЊУ    (Д + Ђ)

******** ******** ********

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)
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РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац ПИФ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПО РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ФОНДОВИМА
од  _____ до _____ 20___. године

 (у КМ)

Еко-
ном. 
код

П О З И Ц И Ј А

Текућа година Претход-
на година

П
ро
це
на
т

(1
0/

11
) ·

 1
00

Фонд 01 Фонд 02 Фонд 03 Фонд 04 Фонд 05
УКУПНО
(3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

Елимина-
ција

УКУПНО
(8 + 9) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
А.   П Р И ХО -
Д И  ФОН Д А  
(I + II + III + IV)

71 I ПОРЕСКИ 
ПРИХОДИ (1 + 
2 + 3 + 4 + 5 + 6 
+ 7 + 8)

711 1. Приходи од 
пореза на дохо-
дак и добит (а 
до в)

7111 а) Порези на 
доходак

7112 б) Порези на 
добит правних 
лица

7113 в) Порези на 
приходе капитал-
них добитака

712 2. Доприноси за 
социјално оси-
гурање (а)

7121 а) Доприноси за 
социјално осигу-
рање

713 3. Порези на 
лична примања 
и приходе од 
самосталних 
дјелатности (а)

7131 а) Порези на 
лична примања 
и приходе од 
самосталних 
дјелатности

714 4. Порези на 
имовину (а до г)

7141 а) Порези на 
имовину

7142 б) Порези на 
насљеђе и покло-
не

7143 в) Порези на 
финансијске и 
капиталне тран-
сакције
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7149 г) Остали порези 
на имовину

715 5. Порези на 
промет про-
извода и услуга 
(а до в)

7151 а) Порези на 
промет про-
извода

7152 б) Порези на 
промет услуга

7153 в) Акцизе
716 6. Царине и 

увозне дажбине 
(а)

7161 а) Царине и 
увозне дажбине

717 7. Индиректни 
порези при-
купљени преко 
УИО (а)

7171 а) Индиректни 
порези при-
купљени преко 
УИО

719 8. Остали поре-
ски приходи (а)

7191 а) Остали поре-
ски приходи

72 II НЕПОРЕС-
КИ ПРИХОДИ 
(1 + 2 + 3 + 4 
+ 5)

721 1. Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и пози-
тивних курсних 
разлика (а до ђ)

7211 а) Приходи 
од дивиденде, 
учешћа у капи-
талу и сличних 
права

7212 б) Приходи од 
закупа и ренте

7213 в) Приходи од 
камата на гото-
вину и готовин-
ске еквиваленте

7214 г) Приходи 
од хартија од 
вриједнсти и 
финансијских 
деривата

7215 д) Приходи од 
камата и осталих 
накнада за дате 
зајмове

7216 ђ) Приходи 
по основу ре-
ализованих 
позитивних 
курсних разлика 
из пословних и 
инвестиционих 
активности

722 2. Накнаде и 
таксе и приходи 
од пружања 
јавних услуга (а 
до д)

7221 а) Администра-
тивне накнаде и 
таксе

7222 б) Судске накна-
де и таксе

7223 в) Комуналне 
накнаде и таксе

7224 г) Накнаде по 
разним основима
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7225 д) Приходи од 

пружања јавних 
услуга

723 3. Новчане ка-
зне (а)

7231 а) Новчане казне
728 4. Приходи од 

финансијске и 
нефинансијс-
ке имовине и 
трансакција 
размјене између 
или унутар је-
диница власти 
(а + б)

7281 а) Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и тран-
сакција са дру-
гим јединицама 
власти

7282 б) Приходи од 
финансијске и 
нефинансијске 
имовине и тран-
сакција унутар 
исте јединице 
власти

729 5. Остали непо-
рески приходи 
(а)

7291 а) Остали непо-
рески приходи

73 III ГРАНТОВИ 
(1)

731 1. Грантови (а 
+ б)

7311 а) Грантови из 
иностранства

7312 б) Грантови из 
земље

78 IV ТРАНСФЕ-
РИ ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР 
ЈЕДИНИЦА 
ВЛАСТИ (1 + 2)

787 1. Трансфери 
између разли-
читих јединица 
власти (а до д)

7871 а) Трансфери од 
државе

7872 б) Трансфери од 
ентитета

7873 в) Трансфери од 
јединица локал-
не самоуправе

7874 г) Трансфери од 
фондова оба-
везног социјал-
ног осигурања

7879 д) Трансфери од 
осталих једини-
ца власти

788 2. Трансфери 
унутар исте једи-
нице власти (а)

7881 а) Трансфери 
унутар исте једи-
нице власти
Б.   РАСХО -
Д И  ФОН Д А  
(I + II + III)

41 I ТЕКУЋИ РА-
СХОДИ (1 + 2 + 
3 + 4 + 5 + 6 + 7 
+ 8 + 9)

411 1. Расходи за 
лична примања 
запослених (а 
до г)
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4111 а) Расходи за 
бруто плате за-
послених

4112 б) Расходи за 
бруто накнаде 
трошкова и оста-
лих личних при-
мања запослених 
по основу рада

4113 в) Расходи за 
накнаду плата 
запослених за 
вријеме боло-
вања, роди-
тељског одсуства 
и осталих накна-
да плата

4114 г) Расходи за 
отпремнине и 
једнократне по-
моћи (бруто)

412 2. Расходи по 
основу ко-
ришћења робе и 
услуга (а до з)

4121 а) Расходи по 
основу закупа

4122 б) Расходи по 
основу утрошка 
енергије, кому-
налних, комуни-
кационих и транс-
портних услуга

4123 в) Расходи за 
режијски мате-
ријал

4124 г) Расходи за 
материјал за по-
себне намјене

4125 д) Расходи за те-
куће одржавање

4126 ђ) Расходи по 
основу путовања 
и смјештаја

4127 е) Расходи за 
стручне услуге

4128 ж) Расходи за 
услуге одржа-
вања јавних 
површина и 
заштите животне 
средине

4129 з) Остали нек-
ласификовани 
расходи

413 3. Расходи фи-
нансирања и 
други финан-
сијски трошко-
ви (а до е)

4131 а) Расходи по 
основу камата 
на хартије од 
вриједности

4132 б) Расходи фи-
нансирања по 
основу финан-
сијских деривата

4133 в) Расходи по 
основу камата на 
примљене зајмо-
ве у земљи

4134 г) Расходи по 
основу камата 
на примљене 
зајмове из ино-
странства

4137 д) Трошкови 
сервисирања 
примљених зај-
мова
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4138 ђ) Расходи по 

основу нега-
тивних курсних 
разлика из 
пословних и 
инвестиционих 
активности

4139 е) Расходи по 
основу затезних 
камата

414 4. Субвенције 
(а)

4141 а) Субвенције 
415 5. Грантови (а 

+ б)
4151 а) Грантови у 

иностранство
4152 б) Грантови у 

земљи
416 6. Дознаке на 

име социјалне 
заштите које 
се исплаћују из 
буџета Републи-
ке, општина и 
градова (а + б)

4161 а) Дознаке 
грађанима које 
се исплаћују из 
буџета Републи-
ке, општина и 
градова

4163 б) Дознаке 
пружаоцима 
услуга социјалне 
заштите које се 
исплаћују из 
буџета Републи-
ке, општина и 
градова

417 7. Дознаке на 
име социјалне 
заштите које 
исплаћују ин-
ституције оба-
везног социјал-
ног осигурања 
(а до г)

4171 а) Дознаке по 
основу пензијског 
осигурања

4172 б) Дознаке по 
основу здрав-
ственог осигу-
рања

4173 в) Дознаке по 
основу осигу-
рања од незапо-
слености

4174 г) Дознаке по 
основу дјечије 
заштите

418 8. Расходи 
финансирања, 
други финан-
сијски трошко-
ви и расходи 
трансакција 
размјене између 
или унутар је-
диница власти 
(а до г)

4181 а) Расходи 
финансирања 
и други финан-
сијски трошкови 
између јединица 
власти

4182 б) Расходи из 
трансакција 
размјене између 
јединица власти 
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4183 в) Расходи 
финансирања 
и други финан-
сијски трошкови 
из трансакција 
унутар исте једи-
нице власти

4184 г) Расходи из 
трансакција 
размјене унутар 
исте јединице 
власти

419 9. Расходи по
судским рје-
шењима (а)

4191 а) Расходи по 
судским рје-
шењима

48 II ТРАНСФЕРИ 
ИЗМЕЂУ И 
УНУТАР ЈЕ-
ДИНИЦА ВЛА-
СТИ (1 + 2)

487 1. Трансфери
између разли-
читих јединица 
власти (а до д)

4871 а) Трансфери 
држави

4872 б) Трансфери 
ентитету

4873 в) Трансфери је-
диницама локал-
не самоуправе

4874 г) Трансфери 
фондовима оба-
везног социјал-
ног осигурања

4879 д) Трансфери 
осталим једини-
цама власти

488 2. Трансфери
унутар исте 
јединице власти 
(а)

4881 а) Трансфери 
унутар исте једи-
нице власти

**** III БУЏЕТСКА 
РЕЗЕРВА

******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ******** ***

В.   Б РУ ТО 
СУФИЦИ Т 
/  Д ЕФИ -
ЦИ Т  ФОН -
Д А    (А - Б)
Г.   Н Е ТО 
И ЗД А ЦИ 
З А  Н ЕФИ -
НАН СИ Ј С -
КУ  ИМО -
В ИН У   (I + II 
– III - IV)

81 I ПРИМИЦИ 
ЗА НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМО-
ВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6)

811 1. Примици за 
произведену 
сталну имовину 
(а до д)

8111 а) Примици за 
зграде и објекте

8112 б) Примици за 
постројења и 
опрему

8113 в) Примици за 
биолошку имо-
вину

8114 г) Примици за 
инвестициону 
имовину
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8119 д) Примици за 

осталу произве-
дену имовину

812 2. Примици за 
драгоцјености 
(а)

8121 а) Примици за 
драгоцјености

813 3. Примици за 
непроизведену 
сталну имовину 
(а до г)

8131 а) Примици за 
земљиште

8132 б) Примици за 
подземна и по-
вршинска нала-
зишта

8133 в) Примици за 
остала природна 
добра

8139 г) Примици за 
осталу непроиз-
ведену имовину

814 4. Примици од 
продаје стал-
не имовине 
намијењене 
продаји и обу-
стављених по-
словања (а)

8141 а) Примици од 
продаје стал-
не имовине 
намијењене 
продаји и обу-
стављених по-
словања

815 5. Примици за 
стратешке зали-
хе (а)

8151 а) Примици за 
стратешке залихе

816 6. Примици
од залиха 
материјала, 
учинака, робе и 
ситног инвента-
ра, амбалаже и 
слично (а)

8161 а) Примици од 
залиха материја-
ла, учинака, робе 
и ситног инвен-
тара, амбалаже и 
слично

88 II ПРИМИЦИ 
ЗА НЕФИ-
НАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 
ИЗ ТРАН-
САКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕ-
ДИНИЦА  ВЛА-
СТИ (1)

881 1. Примици за 
нефинансијску 
имовину из 
трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

8811 а) Примици за 
нефинансијску 
имовину из тран-
сакција са дру-
гим јединицама 
власти
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8812 б) Примици за 
нефинансијску 
имовину из тран-
сакција са другим 
буџетским ко-
рисницима исте 
јединице власти

51 III ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАН-
СИЈСКУ ИМО-
ВИНУ (1 + 2 + 3 
+ 4 + 5 + 6 + 7)

511 1. Издаци за 
произведену 
сталну имовину 
(а до е)

5111 а) Издаци за 
изградњу и при-
бављање зграда 
и објеката

5112 б) Издаци за 
инвестиционо 
одржавање, ре-
конструкцију и 
адаптацију згра-
да и објеката 

5113 в) Издаци за 
набавку по-
стројења и 
опреме 

5114 г) Издаци за ин-
вестиционо одр-
жавање опреме 

5115 д) Издаци за био-
лошку имовину 

5116 ђ) Издаци за 
инвестициону 
имовину 

5117 е) Издаци за 
нематеријалну 
произведену 
имовину 

512 2. Издаци за 
драгоцјености 
(а)

5121 а) Издаци за 
драгоцјености 

513 3. Издаци за 
непроизведену 
сталну имовину 
(а до е)

5131 а) Издаци за 
прибављање 
земљишта

5132 б) Издаци по 
основу улагања 
у побољшање 
земљишта

5133 в) Издаци за 
прибављање 
подземних и 
површинских 
налазишта

5134 г) Издаци по 
основу улагања 
у побољшање 
подземних и 
површинских 
налазишта

5135 д) Издаци за 
прибављање 
осталих природ-
них добара

5136 ђ) Издаци по 
основу улагања 
у побољшање 
осталих природ-
них добара

5137 е) Издаци за 
нематеријалну 
непроизведену 
имовину
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514 4. Издаци за 

сталну имовину 
намијењену 
продаји (а)

5141 а) Издаци за 
сталну имовину 
намијењену про-
даји

515 5. Издаци за 
стратешке зали-
хе (а)

5151 а) Издаци за 
стратешке залихе

516 6. Издаци за 
залихе мате-
ријала, робе и 
ситног инвента-
ра, амбалаже и 
слично (а)

5161 а) Издаци за 
залихе материја-
ла, робе и ситног 
инвентара, амба-
лаже и слично

518 7. Издаци за 
улагање на 
туђим некрет-
нинама, по-
стројењима и 
опреми (а)

5181 а) Издаци за ула-
гање на туђим 
некретнинама, 
постројењима и 
опреми

58 IV ИЗДАЦИ 
ЗА НЕФИ-
НАНСИЈСКУ 
ИМОВИНУ 
ИЗ ТРАН-
САКЦИЈА 
ИЗМЕЂУ ИЛИ 
УНУТАР ЈЕ-
ДИНИЦА ВЛА-
СТИ (1)

581 Издаци за не-
финансијску 
имовину из 
трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

5811 а) Издаци за 
нефинансијску 
имовину из тран-
сакција са дру-
гим јединицама 
власти

5812 б) Издаци за 
нефинансијску 
имовину из тран-
сакција са дру-
гим буџетским 
корисницима 
исте јединице 
власти
Д.  СУФИ -
ЦИ Т  /  Д Е -
ФИЦИ Т 
ФОН Д А   (В 
+ Г)
Ђ.  Н Е ТО 
ФИНАН СИ -
РАЊЕ    (Е + 
Ж + З + И)
Е.   Н Е ТО 
П Р ИМИЦИ 
ОД  ФИ -
НАН СИ Ј С -
К Е  ИМО -
В ИН Е   (I – II)
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91 I ПРИМИЦИ 
ОД ФИНАН-
СИЈСКЕ ИМО-
ВИНЕ (1 + 2)

911 1. Примици од 
финансијске 
имовине (а до д)

9111 а) Примици 
од хартија од 
вриједности 
(изузев акција)

9112 б) Примици за 
акције и учешћа 
у капиталу

9113 в) Примици од 
финансијских 
деривата

9114 г) Примици од 
наплате датих 
зајмова

9115 д) Примици по 
основу орочених 
новчаних сред-
става

918 2. Примици од 
финансијске 
имовине из 
трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

9181 а) Примици од 
финансијске 
имовине из тран-
сакција са дру-
гим јединицама 
власти

9182 б) Примици од 
финансијске 
имовине из тран-
сакција са дру-
гим буџетским 
корисницима 
исте јединице 
власти

61 II ИЗДАЦИ ЗА 
ФИНАНСИЈС-
КУ ИМОВИНУ 
(1 + 2)

611 1. Издаци за 
финансијску 
имовину (а до д)

6111 а) Издаци за хар-
тије од вријед-
ности (изузев 
акција)

6112 б) Издаци за 
акције и учешћа 
у капиталу

6113 в) Издаци за 
финансијске 
деривате 

6114 г) Издаци за дате 
зајмове 

6115 д) Издаци по 
основу ороча-
вања новчаних 
средстава

618 2. Издаци за 
финансијску 
имовину из 
трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

6181 а) Издаци за 
финансијску 
имовину из тран-
сакција са дру-
гим јединицама 
власти
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6182 б) Издаци за фи-
нансијску имови-
ну из трансакција 
са другим буџет-
ским корисници-
ма исте јединице 
власти
Ж.   Н Е ТО 
З А Д УЖИ -
ВАЊЕ  
(I – II)

92 I ПРИМИЦИ 
ОД ЗАДУЖИ-
ВАЊА (1 + 2)

921 1. Примици од 
задуживања (а 
+ б)

9211 а) Примици од 
издавања  хар-
тија од вријед-
ности (изузев 
акција)

9212 б) Примици од 
узетих зајмова

928 2. Примици од 
задуживања из 
трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

9281 а) Примици од 
задуживања код 
других јединица 
власти

9282 б) Примици од 
задуживања код 
других буџет-
ских корисника 
исте јединице 
власти

62 II ИЗДАЦИ ЗА 
ОТПЛАТУ ДУ-
ГОВА (1 + 2)

621 1. Издаци за 
отплату дугова 
(а до д)

6211 а) Издаци за 
отплату главнице 
по хартијама 
од вриједности 
(изузев акција)

6212 б) Издаци за 
отплату дуга по 
финансијским 
дериватима

6213 в) Издаци за 
отплати главнице 
примљених зај-
мова у земљи

6214 г) Издаци за от-
плату главнице зај-
мова примљених 
из иностранства

6219 д) Издаци за 
отплату осталих 
дугова

628 2. Издаци за 
отплату дугова 
из трансакција 
између или уну-
тар јединица 
власти (а + б)

6281 а) Издаци за 
отплату дугова 
према другим 
јединицама 
власти
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6282 б) Издаци за 
отплату дугова 
према другим 
буџетским ко-
рисницима исте 
јединице власти
З.   О С ТА -
ЛИ  Н Е ТО 
П Р ИМИЦИ  
(I – II)

93 I ОСТАЛИ ПРИ-
МИЦИ (1 + 2)

931 1. Остали при-
мици (а до г)

9311 а) Примици по 
основу пореза на 
додату вријед-
ност

9312 б) Примици по 
основу депозита 
и кауција 

9313 в) Примици по 
основу аванса

9319 г) Остали при-
мици 

938 2. Остали при-
мици из тран-
сакција између 
или унутар је-
диница власти 
(а + б)

9381 а) Остали при-
мици из трансак-
ција са другим 
јединицама 
власти

9382 б) Остали при-
мици из трансак-
ција са другим 
буџетским ко-
рисницима исте 
јединице власти

63 II ОСТАЛИ 
ИЗДАЦИ (1 + 2)

631 1. Остали изда-
ци (а до г)

6311 а) Издаци по 
основу пореза на 
додату вриједност

6312 б) Издаци по 
основу депозита 
и кауција

6313 в) Издаци по 
основу аванса

6319 г) Остали издаци
638 2. Остали изда-

ци из трансак-
ција између или 
унутар једини-
ца власти (а + б)

6381 а) Остали издаци 
из трансакција 
са другим једи-
ницама власти 

6382 б) Остали издаци 
из трансакција са 
другим буџетским 
корисницима исте 
јединице власти 
И.   РАС -
ПОД Ј Е Л А 
СУФИЦИ -
ТА  И З  РА -
НИ Ј И Х  П Е -
Р И ОД А
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Ј.   РА ЗЛ И -
К А  У  ФИ -
НАН СИ -
РАЊУ  (Д + Ђ)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја                             Руководилац
_________20___.  године _____________________________________         М. П.                         _____________________________
   (пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)                (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац КОФОГ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА И НЕТО ИЗДАТАКА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
од  _____ до _____ 20___. године

Табела 1 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претход-
на година Проце-

нат
(10/11) · 

100
Фонд 

01
Фонд 

02
Фонд 

03
Фонд 

04
Фонд 

05

УКУП-
НО

(3 + 4 
+ 5 + 6 

+ 7)

Елими-
нација

УКУПНО
(8 + 9) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01 1. Опште јавне 

услуге
02 2. Одбрана
03 3. Јавни ред и сигур-

ност
04 4. Економски по-

слови
05 5. Заштита животне 

средине
06 6. Стамбени и зајед-

нички послови
07 7. Здравство
08 8. Рекреација, култу-

ра и религија
09 9. Образовање
10 10. Социјална за-

штита
УКУПНО (1 до 10)

Табела 2 (у КМ)

Функц. 
код Ф У Н К Ц И Ј А

Текућа година Претход-
на година

Проце-
нат

(10/11) 
· 100

Фонд 
01

Фонд 
02

Фонд 
03

Фонд 
04

Фонд 
05

УКУПНО
(3 + 4 + 5 
+ 6 + 7)

Елими-
нација

УКУПНО
(8 + 9) УКУПНО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ЗУ 1. Заједничке услуге
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ИУ 2. Индивидуалне
услуге
УКУПНО (1 + 2)

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П. _____________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)               (пуно име, презиме и потпис)

РЕПУБЛИКА СРПСКА
Образац ПИТ

Надлежна институција:
Статистички и порески 

кодови Кодови буџетске класификације

Буџетски корисник: од
матични број

Адреса и телефон: до
шифра дјелатности организациони кодови

Трансакциони рачун:
ЈИБ

Појединачни образац 
Збирни образац 

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАНСАКЦИЈАМА
од  _____ до _____ 20___. године

(у милионима КМ)

GFS 
код П О З И Ц И Ј А

Текућа година

Ел
им

ин
ац
иј
а

УКУПНО
(8 + 9)Фонд 

01
Фонд 

02
Фонд 

03
Фонд 

04
Фонд 

05

УКУП-
НО

(3 + 4 
+ 5 + 6 

+ 7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 А.   П Р И ХОД И    (I + II + III + IV)
11 I ПОРЕЗИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
111 1. Порези на приход, профит и капиталне 

добитке
112 2. Порези на плате и радну снагу
113 3. Порези на имовину
114; 
115

4. Порези на робу, услуге, међународну трго-
вину и трансакције

116 5. Остали порези
12 II СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ (1 + 2)
121 1. Доприноси за социјално осигурање
122 2. Остали социјални доприноси
13 III ГРАНТОВИ (1 + 2 + 3)
131 1. Од страних влада
132 2. Од међународних организација
133 3. Од других јединица власти
14 IV ОСТАЛИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
141 1. Приход од имовине
142 2. Продаја робe и услуга
143 3. Новчане казне
144 4. Непоменути трансфери
145 5. Премије, таксе и потраживања која се од-

носе на неживотно осигурање и стандардне 
гарантне шеме

2 Б.   РАСХОД И   (I + II + III + IV + V + VI 
+ VII + VIII)

21 I НАДОКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (1 + 2)
211 1. Плате и накнаде
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212 2. Социјални доприноси послодавца
22 II УПОТРЕБА РОБЕ И УСЛУГА
23 III ПОТРОШЊА ОСНОВНОГ КАПИ-

ТАЛА
24 IV КАМАТА (1 + 2 + 3)
241 1. У иностранству
242 2. У земљи осим другим јединицама власти
243 3. Другим јединицама власти
25 V СУБВЕНЦИЈЕ (1 + 2 + 3)
251 1. Јавним субјектима
252 2. Приватним субјектима
253 3. Осталим секторима
26 VI ГРАНТОВИ (1 + 2 + 3)
261 1. Страним владама
262 2. Међународним организацијама
263 3. Осталим јединицама власти
27 VII СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА (1 + 2 + 3)
271 1. Социјална давања по основу осигурања
272 2. Социјална давања на име помоћи
273 3. Социјална давања по основу запослења
28 VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3)
281 1. Имовински трошкови осим камате
282 2. Непоменути трансфери
283 3. Премије, таксе и потраживања која се од-

носе на неживотно осигурање и стандардне 
гарантне шеме
В.   Б РУ ТО  СУФИЦИ Т  /  Д ЕФИ -
ЦИ Т   (А - Б)

31 Г.  Н Е ТО  ИН В Е С Т ИЦИ Ј Е  У 
Н ЕФИНАН СИ Ј С КУ  ИМО ВИ -
НУ   (I + II + III + IV)

311 I  Основна средства
312 II Залихе
313 III Драгоцјености
314 IV Непроизведена средства

Д.  СУФИЦИ Т  /  Д ЕФИЦИ Т   (В 
- Г)
Ђ.  Н Е ТО  ФИНАН СИ РАЊЕ   (Е 
– Ж)

32 Е.   Н Е ТО  НА БА В К А  ФИНАН -
СИ Ј С К Е  ИМО ВИН Е  (I + II)

321 I ДОМАЋА (а до ж)
3211 а) Монетарно злато и специјална права ву-

чења
3212 б) Валута и депозити
3213 в) Хартије од вриједности
3214 г) Зајмови
3215 д) Акције и удјели
3216 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3217 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3218 ж) Остала потраживања
322 II СТРАНА (а до ж)
3221 а) Монетарно злато и специјална права ву-

чења
3222 б) Валута и депозити
3223 в) Хартије од вриједности
3224 г) Зајмови
3225 д) Акције и удјели
3226 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3227 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3228 ж) Остала потраживања
33 Ж.   Н Е ТО  З А Д УЖИ ВАЊЕ  (I + II)
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331 I ДОМАЋЕ (а до ж)
3311 а) Специјална права вучења
3312 б) Валута и депозити
3313 в) Хартије од вриједности
3314 г) Зајмови
3315 д) Акције и удјели
3316 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3317 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3318 ж) Остале обавезе
332 II СТРАНО (а до ж)
3321 а) Специјална права вучења
3322 б) Валута и депозити
3323 в) Хартије од вриједности
3324 г) Зајмови
3325 д) Акције и удјели
3326 ђ) Осигурање, права из пензија и стандардне 

гарантне шеме
3327 е) Финансијски деривати и опције запосле-

них
3328 ж) Остале обавезе

З.   РА ЗЛ И К А  У  ФИНАН СИ -
РАЊУ    (Д - Ђ)

НАПОМЕНЕ:

У ___________________  Лице одговорно за састављање извјештаја Руководилац
_________20___. године _____________________________________         М. П. _____________________________

(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)               (пуно име, презиме и потпис)


