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На основу члана 59. став 1. тачка в) 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 БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА, САДРЖИНИ 

РАЧУНА И ПРИМЈЕНИ КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКЕ 
КОРИСНИКЕ

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се буџетске класифика-

ције и буџетско рачуноводствено поље.

Члан 2.
Одредбе овог правилника примјењују се на буџетске 

кориснике и фондове (у даљем тексту: корисници буџета 
или буџетски корисници) дефинисане чланом 2. Закона о 
буџетском систему Републике Српске.

Члан 3.
(1) За потребе примјене одредаба овог правилника ко-

ристе се дефиниције преузете из Међународних рачуновод-
ствених стандарда за јавни сектор (у даљем тексту: МРС-
ЈС), које су дате у Прилогу 1 овог правилника и чине његов 
саставни дио.

(2) Осим дефиниција из Прилога 1, за рачуноводствено 
обухватање и исказивање имовине, обавеза, нето имовине, 
расхода и прихода корисника буџета, у мјери у којој је то 
примјењиво, користе се и друге дефиниције садржане у ре-
левантним рачуноводственим стандардима и другим про-
писима.

ГЛАВА II
БУЏЕТСКЕ КЛАСИФИКАЦИЈЕ И БУЏЕТСКО 

РАЧУНОВОДСТВЕНО ПОЉЕ

Члан 4.
(1) Обавезне буџетске класификације су:
1) фондовска,

2) организациона,
3) економска,
4) подекономска (субаналитичка),
5) функционална и
6) пројектна.
(2) Прописане обавезне буџетске класификације су: 

фондовска, организациона, економска и функционална. 
Слободне обавезне буџетске класификације су: подеконом-
ска (субаналитичка) и пројектна.

(3) Додатне буџетске класификације су:
1) институционална,
2) програмска,
3) класификација по програмским пројектима или ак-

тивностима и
4) родно одговорна класификација.
(4) Додатне буџетске класификације прописују се и 

утврђују одлуком о усвајању буџета.

Члан 5.
(1) Проширено буџетско рачуноводствено поље чине 

стандардно буџетско рачуноводствено поље и додатно 
буџетско рачуноводствено поље.

(2) Стандардно буџетско рачуноводствено поље чине 
33 знака груписана у шест сегмената (обавезне буџетске 
класификације):

1) фондовски код 2 знака,
2) организациони код 8 знакова,
3) економски код 6 знакова,
4) подекономски (субаналитички) код 6 знакова,
5) функционални код 4 знака и
6) пројектни код 7 знакова.
(3) Стандардно буџетско рачуноводствено поље оба-

везно користе буџетски корисници, који су укључени у 
трезорски систем пословања, за унос и књижење финан-
сијских трансакција у Главну књигу трезора.

(4) Додатно буџетско рачуноводствено поље чини 19 
знакова груписаних у четири сегмента (додатне буџетске 
класификације):

1) институционални код 2 знака,
2) програмски код 8 знакова,
3) код за програмски пројекат
или активност 8 знакова и
4) код за родно одговорно буџетирање 1 знак.
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(5) Додатно буџетско рачуноводствено поље обавезно 
користе буџетски корисници који су укључени у трезорски 
систем пословања, за унос и књижење финансијских тран-
сакција у Главну књигу трезора, уколико техничке претпо-
ставке трезорског система то дозвољавају.

ГЛАВА III
ФОНДОВСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Члан 6.
(1) Буџетски корисници воде књиговодство буџета по 

начелу фондовског књиговодства.
(2) Фонд је рачуноводствена цјелина која обухвата ра-

чуне на којима се евидентирају новчана средства и друге 
финансијске изворе, заједно са свим обавезама који се на 
њих односе и припадајућим салдима и промјенама на њима.

(3) Издвајање фондова врши се у сврху обављања спе-
цифичних активности или постизања одређених циљева, у 
складу са посебним прописима и/или ограничењима.

(4) Буџетски корисник се за рачуноводствене сврхе по-
сматра као цјелина која се састоји од ужих рачуноводстве-
них цјелина, који се називају “фондовима”.

(5) Рачуноводствени фонд није правно лице.

Члан 7.
(1) Буџетски корисници уносе податке у пословне књи-

ге према сљедећој фондовској класификацији:
1) општи фонд (01),
2) фонд прихода по посебним прописима (02),
3) фонд грантова (03),
4) фонд средстава приватизације и сукцесије (04) и
5) фонд за посебне пројекте (05).
(2) Министарство финансија по потреби може дозволи-

ти коришћење додатна два рачуноводствена фонда.

Члан 8.
(1) Општи фонд представља буџет у ужем смислу 

ријечи и користи се за исказивање свих средстава и свих 
активности буџетских корисника, осим оних који се према 
посебним захтјевима исказују на другим фондовима.

(2) Фонд прихода по посебним прописима користи се за 
евидентирање средстава која се на основу прописа користе 
само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају 
из тих средстава, као нпр. властити приходи буџетских кори-
сника којима је Законом о извршењу буџета дато право да сло-
бодно њима располажу, а који нису укључени у општи фонд.

(3) Фонд грантова користи се за евидентирање грантова 
буџетских корисника и свих активности које се финанси-
рају из тих средстава, а који нису укључени у општи фонд.

(4) Фонд средстава приватизације и сукцесије користи 
се за евидентирање средстава приватизације и сукцесије 
и свих активности које се финансирају из тих средстава, 
а које нису укључене у општи фонд, нпр. Развојни програм 
Републике Српске.

(5) Фонд за посебне пројекте користи се за евиденти-
рање средстава намијењених посебним пројектима и свих 
активности на реализацији односних пројеката који нису 
укључени у општи фонд, нпр. коришћење приступних фон-
дова Европске уније и слично.

ГЛАВА IV
ОРГАНИЗАЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Члан 9.
Организациона класификација омогућава идентифико-

вање финансијске одговорности на нивоу надлежне инсти-
туције, организационе буџетске јединице и крајње потро-
шачке јединице буџета.

Члан 10.
Организациона класификација буџетских корисника 

(шифарник) који су укључени у трезорски систем посло-

вања прописује се рјешењем министра финансија и обја-
вљује у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Члан 11.
(1) Структура организационе класификације корисника 

буџета Републике Српске је сљедећа:
1) надлежна институција (министарство) 2 знака,
2) буџетска организација 2 знака и
3) потрошачка јединица 3 знака.
(2) Приликом уноса и књижења трансакција у Главну 

књигу трезора, послије шифре надлежне институције и 
буџетске организације, а прије шифре потрошачке једини-
це, уписује се знак 0.

Члан 12.
(1) Структура организационе класификације корисника 

буџета општина/градова је сљедећа:
1) град 1 знак,
2) општина 3 знака и
3) потрошачка јединица 3 знака.
(2) Приликом уноса и књижења трансакција у Главну 

књигу трезора, послије шифре града и општине, а прије 
шифре потрошачке јединице, уписује се знак 0.

(3) За институције које имају вишеструке изворе фи-
нансирања (буџет Републике и буџет локалне заједнице), 
као што су средње школе и институције културе, користе 
се шифре буџетских корисника из Главне књиге трезора 
Републике Српске.

ГЛАВА V
ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА

Члан 13.
Економска класификација је прописана Аналитичким 

контним планом за буџетске кориснике (у даљем тексту: 
Контни план).

Члан 14.
Контним планом утврђене су бројчане ознаке и називи 

конта по којима су корисници буџета обавезни да у књи-
говодству исказују имовину, обавезе, изворе, буџетске и 
остале приходе и примитке, буџетске и остале расходе и 
издатке и резултат.

Члан 15.
Контни план сачињавају класе, групе, подгрупе, синте-

тичка конта, подсинтетичка конта и аналитичка конта.

Члан 16.
Корисници буџета обавезни су да пословне промјене 

исказују на прописаним шестоцифреним аналитичким кон-
тима садржаним у Контном плану.

Члан 17.
Контни план је дат у Прилогу 2 овог правилника и чини 

његов саставни дио.
Класа 0 - Нефинансијска имовина

Члан 18.
(1) Нефинансијска имовина се према рочности (року 

трајања/употребе) дијели на:
1) нефинансијску имовину у сталним средствима - од

које се очекују економске користи или услужни потенцијал 
у периоду дужем од годину дана и/или периоду дужем од 
уобичајеног циклуса пословања, кроз могућност да се ко-
ристи у процесу производње, да се користи у администра-
тивне сврхе или да се прода, иако трговина није превасхо-
дан разлог држања имовине, односно за коју се не очекује 
да ће бити утрошена или конвертована у готовину у перио-
ду краћем од годину дана и/или периоду краћем од уоби-
чајеног циклуса пословања и

2) нефинансијску имовину у текућим средствима - од
које се очекују економске користи или услужни потенцијал 
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у периоду краћем од годину дана и/или у току уобичајеног 
циклуса пословања, кроз могућност да се користи у проце-
су производње, да се користи у административне сврхе или 
да се прода, односно која се држи превасходно за потребе 
трговине и/или за коју се очекује да ће бити утрошена или 
конвертована у готовину у периоду краћем од годину дана 
и/или у току уобичајеног циклуса пословања.

(2) Нефинансијска имовина у сталним средствима може 
настати као резултат производног процеса - произведена 
стална имовина, односно као изум друштва или природним 
путем - драгоцјености и непроизведена стална имовина, а 
укључује и нефинансијску имовину у сталним средствима 
у припреми.

(3) Нефинансијску имовину у текућим средствима чине 
залихе различитих властитих и туђих учинака који се чу-
вају за употребу, производњу и/или продају, укључујући и 
сталну имовину намијењену продаји, имовину из обуста-
вљеног пословања.

Члан 19.
На контима подгрупе 011 - Произведена стална имо-

вина исказују се зграде и објекти, постројења и опрема, би-
олошка имовина, инвестициона имовина и нематеријална 
произведена имовина.

Члан 20.
(1) Зграде и објекти обухватају стамбене, пословне, 

саобраћајне и остале објекте у употреби, који су изграђени, 
купљени, прибављени на финансијски лизинг или стечени 
на други начин.

(2) Признавање и вредновање зграда и објеката се врши 
у складу са МРС-ЈС 17 и другим релевантним рачуновод-
ственим стандардима и прописима.

(3) Вредновање приликом почетног признавања се 
врши по трошку набавке - набавној вриједности или ције-
ни коштања. Када је средство стечено у трансакцији која 
није трансакција размјене, односно када трошак набавке 
не одражава стварну вриједност средства, његово почетно 
вредновање се врши по фер вриједности на дан стицања.

(4) Вредновање након почетног признавања се врши 
примјеном модела набавне вриједности - амортизовањем 
признате вриједности средства, умањене за процијењену 
резидуалну вриједност и евентуалне акумулиране губитке 
од умањења вриједности током његовог вијека трајања или 
примјеном модела ревалоризације.

(5) Обрачун амортизације се врши примјеном линеарне 
методе по стопама прописаним правилником о примјени 
годишњих стопа амортизације за буџетске кориснике. Из-
рачунати износ амортизације признаје се као текући тро-
шак на аналитичким контима амортизације зграда и објека-
та 471211, 471212, 471213 и 471219 и књижи се на потраж-
ној страни аналитичког конта корекције вриједности зграда 
и објеката 011119, 011129, 011139 и 011199.

(6) Провјера да ли је дошло до обезврјеђења имовине 
на дан билансирања врши се у складу са МРС-ЈС 21 и дру-
гим релевантним рачуноводственим стандардима и пропи-
сима. За износ утврђеног обезврјеђења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471511 - Расходи по осно-
ву усклађивања вриједности произведене сталне имовине 
и врши књижење на потражној страни аналитичког конта 
корекције вриједности зграда и објеката 011119, 011129, 
011139 и 011199.

(7) Процјена фер вриједности врши се примјеном ре-
валоризационог модела у складу са МРС-ЈС 17 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и пропи-
сима. За износ повећања фер вриједности средства које 
је предмет ревалоризације врши се пропорционално по-
већање салда на контима набавне вриједности и корекције 
вриједности средства, а разлика се књижи на потражној 
страни аналитичког конта 321111 - Резерве по основу ре-
валоризације нефинансијске имовине. За износ смањења 
фер вриједности врши се пропорционално смањење салда 
на контима набавне вриједности и корекције вриједности 
средства, а разлика се књижи на дуговној страни анали-

тичког конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације не-
финансијске имовине до износа расположивог салда рева-
лоризационих резерви на тој групи средстава, а остатак се 
признаје као текући трошак на аналитичком конту 471511 
- Расходи по основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине. Уколико се приликом нове ревалоризације 
утврди повећање фер вриједности средства које је претход-
но ревалоризовано на ниже, врши се пропорционално по-
већање салда на контима набавне вриједности и корекције 
вриједности средства, до висине претходно књиженог тро-
шка по основу ревалоризације те групе средстава признаје 
се текући приход на аналитичком конту 771511 - Приходи 
по основу усклађивања вриједности произведене сталне 
имовине, док се остатак књижи на потражној страни ана-
литичког конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине.

(8) Трошкови амортизације и трошкови и приходи при-
знати по основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине имају искључиво обрачунски карактер и не 
сматрају се буџетским расходима/приходима.

Члан 21.
(1) Постројења и опрема обухватају превозна средства, 

канцеларијску опрему, алат и инвентар, комуникациону и 
рачунарску опрему, гријну, расхладну и заштитну опрему, 
медицинску и лабораторијску опрему, опрему за образова-
ње, науку, културу и спорт, специјалну опрему, производ-
но-услужну опрему, алат и инвентар и остала постројења и 
опрему у употреби, која је купљена, прибављена на финан-
сијски лизинг или стечена на други начин.

(2) Признавање и вредновање постројења и опре-
ме врши се на исти начин као и код зграда и објеката, уз 
примјену одговарајућих конта прописаних Контним пла-
ном: аналитичка конта корекције вриједности постројења 
и опреме 011219, 011229, 011239, 011249, 011259, 011269, 
011279, 011289, 011299, аналитички конто 321111 - Резер-
ве по основу ревалоризације нефинансијске имовине, ана-
литичка конта амортизације постројења и опреме 471221, 
471222, 471223, 471224, 471225, 471226, 471227, 471228 
и 471229, аналитички конто 471511 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности произведене сталне имовине, 
аналитички конто 771511 - Приходи по основу усклађи-
вања вриједности произведене сталне имовине.

Члан 22.
(1) Биолошка имовина обухвата животиње - основно 

стадо и биљке - вишегодишње засаде који се узгајају и 
повремено или стално користе за производњу осталих до-
бара и услуга у периоду дужем од једне године. Животиње 
и биљке, као што је стока која се узгаја за клање или дрвеће 
које се његује за сјечу, класификују се као залиха - текућа 
имовина.

(2) Признавање и вредновање биолошке имовине врши 
се у складу са МРС-ЈС 27 и другим релевантним рачуно-
водственим стандардима и прописима.

(3) Почетно вредновање биолошке имовине, као и 
вредновање на сваки датум билансирања, врши се по фер 
вриједности умањеној за процијењене трошкове продаје на 
мјесту продаје. Уколико се вредновање биолошке имовине 
врши по фер вриједности, не врши се амортизација, а ефек-
ти промјене фер вриједности се књиговодствено евиденти-
рају преко аналитичког конта 471511 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности произведене сталне имовине (за 
смањење вриједности), аналитичког конта 771511 - Прихо-
ди по основу усклађивања вриједности произведене сталне 
имовине (за повећање вриједности) и аналитичких конта 
корекције вриједности биолошке имовине 011319, 011329 
и 011399.

(4) За биолошку имовину за коју цијене на тржишту 
нису утврђене и за које алтернативни поступци процје-
не фер вриједности нису поуздани, почетно вредновање 
врши се по трошку набавке - набавној вриједности или 
цијени коштања. Вредновање биолошке имовине, која није 
призната по фер вриједности, након признавања врши се 
амортизовањем признате вриједности средства, умањене за 
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процијењену резидуалну вриједност, током његовог вијека 
трајања и умањењем за губитке од обезврјеђења. Књиго-
водствено евидентирање амортизације, ефеката промјене 
вриједности по основу губитака од обезврјеђења и ревало-
ризације врши се како је објашњено код зграда и објека-
та, уз примјену одговарајућих конта прописаних Контним 
планом: аналитичка конта корекције вриједности биолош-
ке имовине 011319, 011329 и 011399, аналитички конто 
321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине, аналитички конто 471231 - Расходи по основу 
амортизације биолошке имовине, аналитички конто 471511 
- Расходи по основу усклађивања вриједности произведе-
не сталне имовине, аналитички конто 771511 - Приходи по 
основу усклађивања вриједности произведене сталне имо-
вине. Чим постане могуће, вриједност те биолошке имови-
не утврђује се по њеној фер вриједности умањеној за про-
цијењене трошкове продаје на мјесту продаје.

(5) Признавање и вредновање биолошке имовине која 
се користи за истраживање, едукацију, транспорт, забаву, 
рекреацију, царинску контролу или било коју другу актив-
ност која није пољопривреда активност дефинисана МРС-
ЈС 27 (нпр. коњи и пси који се користе за потребе полиције, 
биљке и дрвеће у парковима и сл.), а уклапа се у дефини-
цију имовине, врши се у складу са МРС-ЈС 12 и МРС-ЈС 
17.

Члан 23.
(1) Инвестициона имовина обухвата имовину у власни-

штву коју њен власник или корисник финансијског лизинга 
држи ради остваривања прихода од издавања, дугорочног 
пораста вриједности или за тренутно непознату будућу 
намјену, имовину дату под оперативни закуп и улагање у 
имовину узету под оперативни закуп уколико задовољава 
критеријуме за признавање као инвестиционе имовине.

(2) Признавање и вредновање инвестиционе имовине 
врши се у складу са МРС-ЈС 16 и другим релевантним ра-
чуноводственим стандардима и прописима.

(3) Почетно вредновање инвестиционе имовине у вла-
сништву се врши по трошку набавке - набавној вријед-
ности или цијени коштања. Када је средство стечено у 
трансакцији која није трансакција размјене, односно када 
трошак набавке не одражава стварну вриједност средства, 
његово почетно вредновање се врши по фер вриједности на 
дан стицања.

(4) Вредновање имовине из става 3. овог члана, након 
почетног признавања, врши се по фер вриједности, а ефек-
ти промјене фер вриједности се књиговодствено евиденти-
рају преко аналитичког конта 471511 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности произведене сталне имовине (за 
смањење вриједности), аналитичког конта 771511 - Прихо-
ди по основу усклађивања вриједности произведене сталне 
имовине (за повећање вриједности) и аналитичких конта 
корекције вриједности инвестиционе имовине 011419.

(5) Ако не постоји могућност поузданог мјерења фер 
вриједности, вредновање инвестиционе имовине, након 
признавања, врши се амортизовањем признате вриједности 
имовине умањене за процијењену резидуалну вриједност 
током његовог вијека трајања и умањењем за губитке од 
обезврјеђења, у складу са МРС-ЈС 17 и другим релевант-
ним рачуноводственим стандардима и прописима. Књиго-
водствено евидентирање амортизације, ефеката промјене 
вриједности по основу губитака од обезврјеђења и ревало-
ризације врши се како је објашњено код зграда и објеката, 
уз примјену одговарајућих конта прописаних Контним пла-
ном: аналитичка конта корекције вриједности инвестици-
оне имовине 011419, 011429 и 011439, аналитички конто 
321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине, аналитичка конта амортизације инвестиционе 
имовине 471241 и 471242, аналитички конто 471511 - Ра-
сходи по основу усклађивања вриједности произведене 
сталне имовине, аналитички конто 771511 - Приходи по 
основу усклађивања вриједности произведене сталне имо-
вине.

(6) Имовина узета под оперативни закуп која задовоља-
ва критеријуме за признавање као инвестиционе имовине 

вреднује се по моделу фер вриједности, осим у случајеви-
ма дозвољеним МРС-ЈС и другим релевантним рачуновод-
ственим стандардима и прописима. Ефекти промјене фер 
вриједности се књиговодствено евидентирају преко анали-
тичких конта 471511, 771511 и 011439 на начин објашњен 
у ставу 4. овог члана.

Члан 24.
(1) Нематеријална произведена имовина обухвата ула-

гање у истраживање и процјењивање минералних ресур-
са, рачунарске програме, оригинална забавна, књижевна и 
умјетничка дјела, улагање у развој и слично.

(2) Признавање и вредновање нематеријалне произве-
дене имовине врши се у складу са МРС-ЈС 31 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.

(3) Почетно вредновање нематеријалне произведене 
имовине врши се по трошку набавке - набавној вријед-
ности или цијени коштања. Када је имовина стечена у 
трансакцији која није трансакција размјене, односно када 
трошак набавке не одражава стварну вриједност имовине, 
њено почетно вредновање се врши по фер вриједности на 
дан стицања.

(4) Вредновање након признавања се врши аморти-
зовањем признате вриједности средства умањене за про-
цијењену резидуалну вриједност током његовог вијека 
трајања и умањењем за губитке од обезврјеђења или при-
мјеном допуштеног алтернативног поступка ревалориза-
ције. Књиговодствено евидентирање амортизације, ефеката 
промјене вриједности по основу губитака од обезврјеђења 
и ревалоризације врши се на исти начин као што је обја-
шњено код зграда и објеката, уз примјену одговарајућих 
конта прописаних Контним планом: аналитички конто 
011519 - Корекција вриједности нематеријалне произведе-
не имовине, аналитички конто 321111 - Резерве по основу 
ревалоризације нефинансијске имовине, аналитички конто 
471251 - Расходи по основу амортизације нематеријалне 
имовине, аналитички конто 471511 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности произведене сталне имовине, 
аналитички конто 771511 - Приходи по основу усклађи-
вања вриједности произведене сталне имовине.

Члан 25.
(1) У случају продаје произведене сталне имовине, 

нето разлика између књиговодствене вриједности и износа 
уговореног продајом евидентира се као добитак од продаје 
произведене сталне имовине на аналитичком конту 771611 
(ако је износ уговорен продајом већи од књиговодствене 
вриједности), односно као губитак од продаје произведене 
сталне имовине на аналитичком конту 471611 (ако је износ 
уговорен продајом мањи од књиговодствене вриједности).

(2) У случају продаје произведене сталне имовине 
између буџетских корисника, нето разлика између књи-
говодствене вриједности и износа уговореног продајом 
евидентира се као добитак од продаје на одговарајућем 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 77817 
или 77826 (ако је износ уговорен продајом већи од књиго-
водствене вриједности), односно као губитак од продаје на 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 47813 или 
47823 (ако је износ уговорен продајом мањи од књиговод-
ствене вриједности).

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(4) Средства добијена продајом произведене сталне 
имовине немају третман текућег прихода него примитка од 
нефинансијске имовине.

Члан 26.
(1) На контима подгрупе 012 - Драгоцјености исказује 

се драго камење, нпр. дијаманти, племенити метали, као 
што су немонетарно злато, платина, сребро и слично, књи-
ге, скулптуре, слике и други предмети који су признати као 
умјетничка дјела или антиквитети, накит велике вријед-
ности који је направљен од драгог камења или племенитих 
метала, архивска грађа и остале похрањене вриједности. 
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Драгоцјености су стална имовина коју чине добра велике 
вриједности која се прибављају и чувају превасходно као 
залиха вриједности и не користе се у сврху производње 
или потрошње. Умјетничка дјела и остали експонати који 
су саставни дио музејских поставки не класификују се као 
драгоцјености него као опрема.

(2) Вредновање драгоцјености се врши по фер вријед-
ности, а ефекти промјене фер вриједности се књиговодстве-
но евидентирају преко аналитичког конта 471512 - Расхо-
ди по основу усклађивања вриједности драгоцјености (за 
смањење вриједности), аналитичког конта 771512 - При-
ходи по основу усклађивања вриједности драгоцјености 
(за повећање вриједности) и аналитичких конта корекције 
вриједности драгоцјености 012119 и 012129.

Члан 27.
(1) У случају продаје драгоцјености, нето разлика изме-

ђу књиговодствене вриједности и износа уговореног про-
дајом евидентира се као добитак од продаје драгоцјености 
на аналитичком конту 771612 (ако је износ уговорен про-
дајом већи од књиговодствене вриједности), односно као 
губитак од продаје драгоцјености на аналитичком конту 
471612 (ако је износ уговорен продајом мањи од књиговод-
ствене вриједности).

(2) У случају продаје драгоцјености између буџетских 
корисника, нето разлика између књиговодствене вријед-
ности и износа уговореног продајом евидентира се као 
добитак од продаје на одговарајућем аналитичком конту 
унутар подсинтетичког конта 77817 или 77826 (ако је износ 
уговорен продајом већи од књиговодствене вриједности), 
односно као губитак од продаје на аналитичком конту уну-
тар подсинтетичког конта 47813 или 47823 (ако је износ 
уговорен продајом мањи од књиговодствене вриједности).

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(4) Средства добијена продајом драгоцјености немају 
третман текућег прихода него примитка од нефинансијске 
имовине.

Члан 28.
На контима подгрупе 013 - Непроизведена стална 

имовина исказује се материјална имовина која настаје 
природним путем, као нпр. земљиште, подземна и по-
вршинска налазишта, шуме, воде, национални паркови, 
електромагнетне фреквенције и остала природна добра, и 
нематеријална непроизведена имовина, као нпр. патенти, 
концесије, лиценце, гудвил и сл.

Члан 29.
(1) Земљиште укључује површинско тло, успутну по-

вршинску воду и велике мелиорације које се не могу фи-
зички одвојити од земљишта - таква мелиорација повећава 
квантитет или квалитет или продуктивност земљишта или 
спречава његово пропадање, нпр. земља исушена од воде 
подизањем насипа и брана. На овој групи конта не обухва-
та се земљиште на коме су обрађени виногради, воћњаци 
и други вишегодишњи засади, подземна и површинска 
налазишта, необрађени биолошки ресурси, ресурси под-
земне воде и слично, као ни земљиште класификовано као 
инвестициона некретнина или стално средство намијењено 
продаји.

(2) Земљиште не подлијеже амортизацији.
(3) Признавање и вредновање земљишта врши се у 

складу са МРС-ЈС 17 и другим релевантним рачуновод-
ственим стандардима и прописима.

(4) Почетно вредновање се врши по трошку набавке - 
набавној вриједности или цијени коштања. Када је сред-
ство стечено у трансакцији која није трансакција размјене, 
односно када трошак набавке не одражава стварну вријед-
ност средства, његово почетно вредновање се врши по фер 
вриједности на дан стицања.

(5) Вредновање након признавања се врши по набавној 
вриједности умањеној за евентуалне акумулиране губитке 

од умањења вриједности или примјеном модела ревалори-
зације.

(6) Провјера да ли је дошло до обезврјеђења имовине 
на дан билансирања врши се у складу са МРС-ЈС 21 и дру-
гим релевантним рачуноводственим стандардима и пропи-
сима. За износ утврђеног обезврјеђења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471513 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине и 
врши се књижење на потражној страни аналитичког конта 
корекције вриједности земљишта 013119.

(7) Процјена фер вриједности врши се примјеном ре-
валоризационог модела у складу са МРС-ЈС 17 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и прописима. 
За износ повећања фер вриједности средства које је пред-
мет ревалоризације врши се пропорционално повећање 
салда на контима набавне вриједности и корекције вријед-
ности имовине, а разлика се књижи на потражној страни 
аналитичког конта 321111 - Резерве по основу ревалори-
зације нефинансијске имовине. За износ смањења фер 
вриједности врши се пропорционално смањење салда на 
контима набавне вриједности и корекције вриједности имо-
вине, а разлика се књижи на дуговној страни аналитичког 
конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинан-
сијске имовине до износа расположивог салда ревалориза-
ционе резерве за ту групу средстава, а остатак се признаје 
као текући трошак на аналитичком конту 471513 - Расходи 
по основу усклађивања вриједности непроизведене сталне 
имовине. Уколико се приликом нове ревалоризације утврди 
повећање фер вриједности имовине које је претходно ре-
валоризовано на ниже, врши се пропорционално повећање 
салда на контима набавне вриједности и корекције вријед-
ности имовине, а до висине претходно књиженог трошка 
по основу ревалоризације те имовине признаје се текући 
приход на аналитичком конту 771513 - Приходи по основу 
усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине, 
док се остатак књижи на потражној страни аналитичког 
конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинан-
сијске имовине.

(8) Трошкови и приходи признати по основу усклађи-
вања вриједности непроизведене сталне имовине имају 
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се буџет-
ским расходима/приходима.

Члан 30.
(1) Подземна и површинска налазишта обухватају дока-

зане залихе нафте, земног гаса, угља, минералних налазишта 
метала и неметала, које је могуће експлоатисати у комер-
цијалне сврхе. Ископи, окна и остали објекти за експлоата-
цију налазишта класификују се засебно као објекти.

(2) Подземна и површинска налазишта не подлијежу 
амортизацији.

(3) Вредновање подземних и површинских налазишта 
врши се по фер вриједности - процјеном садашње вријед-
ности очекиваних нето економских користи од налазишта. 
Ефекти промјене фер вриједности подземних и површин-
ских налазишта књиговодствено се евидентирају преко 
аналитичког конта 471513 - Расходи по основу усклађи-
вања вриједности непроизведене сталне имовине (за 
смањење вриједности) и аналитичког конта 771513 - При-
ходи по основу усклађивања вриједности непроизведене 
сталне имовине (за повећање вриједности) и аналитичког 
конта корекције вриједности подземних и површинских 
налазишта 013219.

Члан 31.
(1) Шуме се дефинишу као сложене заједнице или био-

геоценозе (еко-системи) шумског дрвећа и шумског земљи-
шта. У складу са постојећом законском регулативом, поред 
шумског дрвећа и шумског земљишта шуме обухватају и 
шумске путеве, водотоке ужег корита, површине противпо-
жарних вјетрозаштитних просјека и вјетробранске појасеве 
одређених димензија. Под шумом се не подразумијевају др-
вореди, воћњаци и паркови. На прописаним контима овог 
контног плана исказују се шуме које су у власништву Репу-
блике, односно које нису у приватном власништву.
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(2) Шуме не подлијежу амортизацији.
(3) Вредновање шума врши се по фер вриједности - про-

цјеном садашње вриједности очекиваних нето економских ко-
ристи од шума. Ефекти промјене фер вриједности шума књи-
говодствено се евидентирају преко аналитичког конта 471513 
- Расходи по основу усклађивања вриједности непроизведе-
не сталне имовине (за смањење вриједности) и аналитичког 
конта 771513 - Приходи по основу усклађивања вриједности 
непроизведене сталне имовине (за повећање вриједности) и 
аналитичког конта корекције вриједности шума 013319.

Члан 32.
(1) Воде у смислу овог правилника обухватају јав-

на водна добра у власништву Републике, која у складу са 
важећом законском регулативом не могу бити предмет 
промета, али могу под посебним условима бити предмет 
ограниченог права коришћења по основу закупа или кон-
цесије. Припадајући водни објекти и системи који служе за 
уређење водотока и заштиту од штетног дјеловања вода, за-
хватање вода ради њиховог намјенског коришћења и слич-
но класификују се одвојено као објекти.

(2) Воде не подлијежу амортизацији.
(3) Вредновање јавних водних добара врши се по фер 

вриједности - процјеном садашње вриједности очекива-
них нето економских користи од вода. Ефекти промјене 
фер вриједности јавних водних добара књиговодствено се 
евидентирају преко аналитичког конта 471513 - Расходи 
по основу усклађивања вриједности непроизведене стал-
не имовине (за смањење вриједности), аналитичког кон-
та 771513 - Приходи по основу усклађивања вриједности 
непроизведене сталне имовине (за повећање вриједности) 
и аналитичког конта корекције вриједности вода 013329.

Члан 33.
(1) Национални паркови се дефинишу као шире про-

сторно подручје које представља један или више еко-систе-
ма, мало или никако измијењен људском дјелатношћу или 
настањивањем, коме животињске или биљне врсте, геомор-
фолошки елементи и биљна и животињска станишта дају 
посебан научни, образовни и рекреативни значај или у коме 
постоје природни пејзажи велике љепоте.

(2) Национални паркови не подлијежу амортизацији.
(3) Вредновање националних паркова врши се по фер 

вриједности - процјеном садашње вриједности очекиваних 
нето економских користи од националних паркова. Ефекти 
промјене фер вриједности националних паркова књиговод-
ствено се евидентирају преко аналитичког конта 471513 
- Расходи по основу усклађивања вриједности непроиз-
ведене сталне имовине (за смањење вриједности), анали-
тичког конта 771513 - Приходи по основу усклађивања 
вриједности непроизведене сталне имовине (за повећање 
вриједности) и аналитичког конта корекције вриједности 
националних паркова 013339.

Члан 34.
(1) Електромагнетне фреквенције обухватају фреквен-

ције које се користе у трансмисији звука, слике и података.
(2) Електромагнетне фреквенције не подлијежу амор-

тизацији.
(3) Вредновање електромагнетних фреквенција врши 

се по фер вриједности - процјеном садашње вриједности 
очекиваних нето економских користи од електромагнетних 
фреквенција. Ефекти промјене фер вриједности електромаг-
нетних фреквенција књиговодствено се евидентирају преко 
аналитичког конта 471513 - Расходи по основу усклађивања 
вриједности непроизведене сталне имовине (за смањење 
вриједности), аналитичког конта 771513 - Приходи по осно-
ву усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине 
(за повећање вриједности) и аналитичког конта корекције 
вриједности електромагнетних фреквенција 013349.

Члан 35.
(1) Посједовање нематеријалне непроизведене имовине 

као што су патенти, концесије, лиценце и слично даје пра-

во власнику да се бави одређеним посебним активности-
ма или да производи одређена посебна добра или услуге и 
забрањује другима да се баве тим активностима изузев уз 
дозволу власника. Нематеријална непроизведена имовина 
укључује и гудвил - купљену репутацију, тј. разлику изме-
ђу више плаћене цијене од књиговодствене вриједности 
купљеног субјекта.

(2) Признавање и вредновање нематеријалне непроиз-
ведене имовине врши се у складу са МРС-ЈС 31 и Међуна-
родним стандардом финансијског извјештавања (у даљем 
тексту: МСФИ) 3 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима.

(3) Почетно вредновање нематеријалне непроизведене 
имовине врши се по трошку набавке - набавној вријед-
ности. Када је имовина стечена у трансакцији која није 
трансакција размјене, односно када трошак набавке не 
одражава стварну вриједност имовине, њено почетно вред-
новање се врши по фер вриједности на дан стицања.

(4) Вредновање након почетног признавања врши се 
амортизовањем признате вриједности средства, умањене за 
процијењену резидуалну вриједност током његовог вијека 
трајања и умањењем за губитке од обезврјеђења или при-
мјеном допуштеног алтернативног поступка ревалориза-
ције.

(5) Обрачун амортизације врши се примјеном линеарне 
методе по стопама прописаним правилником о примјени 
годишњих стопа амортизације за буџетске кориснике. Из-
рачунати износ амортизације признаје се као текући тро-
шак на аналитичким контима амортизације нематеријалне 
имовине 471251 и књижи се на потражној страни анали-
тичког конта корекције вриједности нематеријалне непро-
изведене имовине 013419.

(6) Провјера да ли је дошло до обезврјеђења средстава 
на дан билансирања врши се у складу са МРС-ЈС 21 и дру-
гим релевантним рачуноводственим стандардима и пропи-
сима. За износ утврђеног обезврјеђења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471513 - Расходи по основу 
усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине и 
врши се књижење на потражној страни аналитичког конта 
корекције вриједности нематеријалне непроизведене имо-
вине 013419.

(7) Процјена фер вриједности врши се примјеном рева-
лоризационог модела у складу са МРС-ЈС 31 и другим ре-
левантним рачуноводственим стандардима и прописима. За 
износ повећања фер вриједности средства које је предмет 
ревалоризације врши се пропорционално повећање салда 
на контима набавне вриједности и корекције вриједности 
средства, а разлика се књижи на потражној страни анали-
тичког конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације 
нефинансијске имовине. За износ смањења фер вријед-
ности врши се пропорционално смањење салда на контима 
набавне вриједности и корекције вриједности средства, а 
разлика се књижи на дуговној страни аналитичког конта 
321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинансијске 
имовине до износа расположивог салда ревалоризационе 
резерве за ту групу средстава, а остатак се признаје као 
текући трошак на аналитичком конту 471513 - Расходи по 
основу усклађивања вриједности непроизведене сталне 
имовине. Уколико се приликом нове ревалоризације утврди 
повећање фер вриједности средства које је претходно ре-
валоризовано на ниже, врши се пропорционално повећање 
салда на контима набавне вриједности и корекције вријед-
ности средства, а до висине претходно књиженог трошка 
по основу ревалоризације тог средства признаје се текући 
приход на аналитичком конту 771513 - Приходи по основу 
усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине, 
док се остатак књижи на потражној страни аналитичког 
конта 321111 - Резерве по основу ревалоризације нефинан-
сијске имовине.

(8) Трошкови амортизације и трошкови и приходи 
признати по основу усклађивања вриједности немате-
ријалне непроизведене имовине имају искључиво обра-
чунски карактер и не сматрају се буџетским расходима/
приходима.
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(1) У случају продаје непроизведене сталне имовине, 
нето разлика између књиговодствене вриједности и изно-
са уговореног продајом евидентира се као добитак од про-
даје непроизведене сталне имовине на аналитичком конту 
771613 (ако је износ уговорен продајом већи од књиговод-
ствене вриједности), односно као губитак од продаје непро-
изведене сталне имовине на аналитичком конту 471613 
(ако је износ уговорен продајом мањи од књиговодствене 
вриједности).

(2) У случају продаје непроизведене сталне имовине 
између буџетских корисника, нето разлика између књи-
говодствене вриједности и износа уговореног продајом 
евидентира се као добитак од продаје на одговарајућем 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 77817 
или 77826 (ако је износ уговорен продајом већи од књиго-
водствене вриједности), односно као губитак од продаје на 
аналитичком конту унутар подсинтетичког конта 47813 или 
47823 (ако је износ уговорен продајом мањи од књиговод-
ствене вриједности).

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(4) Средства добијена продајом непроизведене сталне 
имовине немају третман текућег прихода него примитка од 
нефинансијске имовине.

Члан 37.
На контима подгрупе 014 - Нефинансијска имовина у 

сталним средствима у припреми исказују се улагања у све 
облике нефинансијске имовине од дана почетка улагања до 
дана почетка њеног коришћења.

Члан 38.
(1) Нефинансијска имовина у сталним средствима у 

припреми вреднује се по трошку набавке - набавној вријед-
ности или цијени коштања имовине у процесу њеног при-
бављања.

(2) Приликом стављања средства у употребу врши се 
искњижавање исказане вриједности активираног средства 
са синтетичког конта 0141 - Нефинансијска имовина у 
сталним средствима у припреми и пренос на одговарајућа 
конта нефинансијске имовине у употреби.

(3) Нефинансијска имовина у сталним средствима у 
припреми не подлијеже амортизацији.

(4) Провјера да ли је дошло до обезврјеђења средстава 
на дан билансирања врши се у складу са МРС-ЈС 21 и дру-
гим релевантним рачуноводственим стандардима и пропи-
сима. За износ утврђеног обезврјеђења признаје се текући 
трошак на аналитичком конту 471519 - Остали расходи од 
усклађивања вриједности нефинансијске имовине и врши 
се књижење на потражној страни аналитичког конта коре-
кције вриједности нефинансијске имовине у сталним сред-
ствима у припреми унутар подсинтетичког конта 01418.

Члан 39.
(1) У случају продаје нефинансијске имовине у стал-

ним средствима у припреми, нето разлика између књиго-
водствене вриједности и износа уговореног продајом еви-
дентира се као добитак од продаје нефинансијске имовине 
у сталним средствима у припреми на аналитичком конту 
771614 (ако је износ уговорен продајом већи од књиговод-
ствене вриједности), односно као губитак од продаје нефи-
нансијске имовине у сталним средствима у припреми на 
аналитичком конту 471614 (ако је износ уговорен продајом 
мањи од књиговодствене вриједности).

(2) У случају продаје нефинансијске имовине у стал-
ним средствима у припреми између буџетских корисника, 
нето разлика између књиговодствене вриједности и износа 
уговореног продајом евидентира се као добитак од продаје 
на одговарајућем аналитичком конту унутар подсинтетич-
ког конта 77817 или 77826 (ако је износ уговорен продајом 
већи од књиговодствене вриједности), односно као губитак 
од продаје на аналитичком конту унутар подсинтетичког 

конта 47813 или 47823 (ако је износ уговорен продајом 
мањи од књиговодствене вриједности).

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(4) Средства добијена продајом нефинансијске имовине 
у сталним средствима у припреми немају третман текућег 
прихода него примитка од нефинансијске имовине.

Члан 40.
На контима подгрупе 015 - Улагање на туђим некрет-

нинама, постројењима и опреми исказују се улагања која 
се врше на туђим средствима која су узета/добијена на при-
времено коришћење ради обављања дјелатности.

Члан 41.
(1) Признавање и вредновање улагања на туђим некрет-

нинама, постројењима и опреми се врши у складу са МРС-
ЈС 17 и другим релевантним рачуноводственим стандарди-
ма и прописима.

(2) Улагање на туђим некретнинама, постројењима и 
опреми се амортизује у току коришћења туђег средства. 
Обрачун амортизације врши се примјеном линеарне мето-
де. Израчунати износ амортизације признаје се као текући 
трошак на аналитичким контима расхода по основу амор-
тизације улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми 471261 и књижи се на потражној страни анали-
тичког конта корекције вриједности улагања на туђим не-
кретнинама, постројењима и опреми 015119.

Члан 42.
На контима подгрупе 021 - Стална имовина намијењена 

продаји и обустављена пословања исказују се сви облици 
сталне нефинансијске имовине који су намијењени продаји 
и сви облици нефинансијске имовине која припада обуста-
вљеним пословањима.

Члан 43.
(1) Вриједност сталне имовине намијењене продаји 

утврђује се по књиговодственој вриједности или фер 
вриједности умањеној за процијењене трошкове продаје, 
зависно од тога која је нижа.

(2) Стална имовина намијењена продаји не подлијеже 
амортизацији.

(3) Класификовање, вредновање и рекласификовање 
сталне имовине намијењене продаји врши се у складу са 
МСФИ 5 и другим релевантним стандардима и прописима.

(4) Рекласификовање се врши искњижавањем са ана-
литичког конта на коме је претходно стална имовина била 
евидентирана и припадајуће исправке вриједности на ду-
говну страну одговарајућег аналитичког конта у оквиру 
подсинтетичког конта 02111 - Стална имовина намијењена 
продаји.

(5) Ако је фер вриједност умањена за процијењене 
трошкове продаје нижа од књиговодствене вриједности 
сталне имовине која се рекласификује на сталну имови-
ну намијењену продаји, разлика представља импаритетни 
губитак који се евидентира као обрачунски расход на ана-
литичком конту 471514 - Расходи од усклађивања вријед-
ности сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања.

(6) Евентуално касније смањење фер вриједности 
умањене за процијењене трошкове продаје сталне имо-
вине намијењене продаји књиговодствено се евидентира 
преко аналитичког конта 021119 - Корекција вриједности 
сталне имовине намијењене продаји и обрачунских расхо-
да на аналитичком конту 471514 - Расходи од усклађивања 
вриједности сталне имовине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања, повећање фер вриједности умањене за 
процијењене трошкове продаје сталне имовине намијењене 
продаји књиговодствено се евидентира преко аналитичког 
конта 021119 - Корекција вриједности сталне имовине на-
мијењене продаји и обрачунских прихода на аналитичком 
конту 771514 - Приходи од усклађивања вриједности стал-
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не имовине намијењене продаји и обустављених посло-
вања, највише до износа претходно признатог смањења 
вриједности имовине.

Члан 44.
(1) Имовина обустављених пословања класификује се, 

вреднује и рекласификује у складу са МСФИ 5 и другим 
релевантним стандардима и прописима.

(2) Рекласификовање се врши искњижавањем са ана-
литичких конта на којима је група сталне имовине обу-
стављених пословања била евидентирана и припадајућих 
исправки вриједности на дуговну страну одговарајућег 
аналитичког конта у оквиру подсинтетичког конта 02112 - 
Имовина из обустављених пословања.

(3) Ако је фер вриједност умањена за процијењене тро-
шкове продаје нижа од књиговодствене вриједности групе 
сталне имовине која се рекласификује као имовина обу-
стављених пословања, разлика представља импаритетни 
губитак који се евидентира као обрачунски расход на ана-
литичком конту 471514 - Расходи од усклађивања вријед-
ности сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања.

(4) Евентуално касније смањење фер вриједности 
умањене за процијењене трошкове продаје сталне имовине 
обустављених пословања књиговодствено се евидентира 
преко аналитичког конта 021129 - Корекција вриједности 
сталне имовине из обустављених пословања и обрачун-
ских расхода на аналитичком конту 471514 - Расходи од 
усклађивања вриједности сталне имовине намијењене про-
даји и обустављених пословања, повећање фер вриједности 
умањене за процијењене трошкове продаје имовине обу-
стављених пословања књиговодствено се евидентира преко 
аналитичког конта 021129 - Корекција вриједности сталне 
имовине из обустављених пословања и обрачунских прихо-
да на аналитичком конту 771514 - Приходи од усклађивања 
вриједности сталне имовине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања, највише до износа претходно призна-
тог смањења вриједности имовине.

Члан 45.
(1) У случају продаје сталне имовине намијењене про-

даји и обустављених пословања, нето разлика између књи-
говодствене вриједности и износа уговореног продајом 
евидентира се као добитак од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања на анали-
тичком конту 771615 - Добици од продаје сталне имови-
не намијењене продаји и обустављених пословања (ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодствене вријед-
ности), односно као губитак од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања на анали-
тичком конту 471615 - Губици од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања (ако је 
износ уговорен продајом мањи од књиговодствене вријед-
ности).

(2) У случају продаје сталне имовине намијењене про-
даји и обустављених пословања између буџетских кори-
сника, нето разлика између књиговодствене вриједности и 
износа уговореног продајом евидентира се као добитак од 
продаје на одговарајућем аналитичком конту унутар под-
синтетичког конта 77817 или 77826 (ако је износ уговорен 
продајом већи од књиговодствене вриједности), односно 
као губитак од продаје на аналитичком конту унутар под-
синтетичког конта 47813 или 47823 (ако је износ уговорен 
продајом мањи од књиговодствене вриједности).

(3) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(4) Средства добијена продајом сталне имовине на-
мијењене продаји и обустављених пословања немају 
третман текућег прихода него примитка од нефинансијске 
имовине.

Члан 46.
(1) На контима подгрупа 022 - Стратешке залихе иска-

зују се добра која се чувају за контролу тржишта и за оста-

ле стратешке и хитне интервенције - робне резерве које се 
у складу са прописима образују на нивоу Републике и једи-
ница локалне самоуправе.

(2) Признавање и вредновање стратешких залиха се 
врши у складу са МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачу-
новодственим стандардима и прописима.

(3) Почетно вредновање залиха врши се по набавној 
цијени, односно цијени коштања или нето надокнадивој 
вриједности, зависно од тога која је нижа. Набавна цијена, 
односно цијена коштања стратешких залиха треба да обух-
вати и све трошкове набавке, трошкове конверзије и друге 
трошкове довођења залиха у њихово садашње стање и на 
садашњу локацију. Када се стратешке залихе стичу кроз 
трансакцију која није трансакција размјене, њихово при-
знавање се врши по фер вриједности на датум стицања.

(4) Свођење набавне вриједности, односно цијене ко-
штања залиха на нижу нето надокнадиву вриједност еви-
дентира се преко аналитичког конта 471515 - Расходи од 
усклађивања вриједности стратешких залиха и коректи-
вног конта 022119 - Корекција вриједности стратешких за-
лиха. Уколико у наредном периоду дође до повећања нето 
надокнадиве вриједности залиха, признаје се приход на 
аналитичком конту 771515 - Приходи по основу усклађи-
вања вриједности стратешких залиха и врши се корекција 
вриједности залиха преко корективног конта 022119, али 
само до износа првобитног умањења.

(5) Набавка стратешких залиха нема третман текућег 
расхода него издатка за нефинансијску имовину.

(6) Књиговодствено евидентирање набавке страте-
шких залиха врши се задужењем одговарајућих анали-
тичких конта у оквиру подсинтетичког конта 02211 - Стра-
тешке залихе, за вриједност набављених залиха без пореза 
на додату вриједност (скраћено ПДВ), и 12371 - Потра-
живања по основу пореза на додату вриједност, за износ 
улазног ПДВ, уз истовремено одобравање одговарајућих 
конта обавеза према добављачима у оквиру подгрупе 223 
- Обавезе из пословања, за цијели фактурисани износ на-
бављених залиха.

(7) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру 
подсинтетичког конта 51511 - Издаци за стратешке залихе, 
уз истовремено књиговодствено евидентирање на потраж-
ној страни конта 519999 - Рачун за преузимање издатака 
за нефинансијску имовину. За плаћене износе обавеза пре-
ма добављачу се затвара исплатом са банковног рачуна, 
уз истовремено евидентирање издатака по основу улазног 
ПДВ-а задужењем конта 631112 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима, уз 
истовремено књиговодствено евидентирање на потражној 
страни конта 639999 - Рачун за преузимање осталих издата-
ка. Ако се фактура према добављачу дјелимично исплаћује, 
врши се процентуално сразмјерно раздвајање издатака на 
издатке за залихе и издатке по основу ПДВ-а.

(8) Приликом продаје/реализације стратешких залиха 
задужује се аналитички конто 471111 - Набавна вриједност 
реализованих стратешких залиха и одобрава (умањује) од-
говарајуће аналитички конто у оквиру подсинтетичког кон-
та 02211 - Стратешке залихе. Утврђивање набавне вријед-
ности реализованих залиха врши се по методама дозвоље-
ним МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима. Овако евидентирани расходи 
имају искључиво обрачунски карактер и не сматрају се 
буџетским расходима.

(9) За укупан износ уговорен продајом евидентира се 
потраживање од купца на дуговној страни одговарајућег 
аналитичког конта у оквиру синтетичког конта 1231 - 
Потраживања по основу продаје и извршених услуга, уз 
одобравање аналитичког конта 771111 - Приходи од реали-
зације стратешких залиха, за износ уговорен продајом без 
ПДВ-а, и одобравање аналитичког конта у оквиру подсин-
тетичког конта 22316 - Обавезе по основу пореза на додату 
вриједност, за износ зарачунатог излазног ПДВ-а. Овако 
евидентирани приходи имају искључиво обрачунски карак-
тер и не сматрају се буџетским приходима.
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(10) Средства добијена од купаца за продате/реализова-

не стратешке залихе представљају примитке од нефинан-
сијске имовине и евидентирају се на аналитичким контима 
у оквиру подсинтетичког конта 81511 - Примици за стра-
тешке залихе, за износ без фактурисаног ПДВ-а, уз исто-
времено књижење на корективном конту 819999 - Рачун за 
преузимање примитака за нефинансијску имовину. Сред-
ства наплаћена по основу излазног ПДВ-а евидентирају се 
на потражној страни аналитичког конта 931112 - Прими-
ци по основу излазног пореза на додату вриједност који се 
наплаћује од купаца, уз истовремено књижење на дуговној 
страни корективног конта 939999 - Рачун за преузимање 
осталих примитака.

(11) Одвојено евидентирање ПДВ-а подразумијева се 
само за буџетске кориснике који имају статус пореских 
обвезника у систему ПДВ-а.

(12) Уколико се ради о трансакцијама прибављања или 
продаје стратешких залиха између буџетских корисника, 
евидентирање се врши на аналоган начин, али преко на-
мјенских аналитичких конта за евидентирање трансакција 
између или унутар јединица власти: аналитичка конта у 
оквиру подсинтетичких конта 22973 - Обавезе по основу 
набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са осталим јединицама власти, 22982 - Обавезе 
по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине 
из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 58114 - Издаци за стратешке залихе из 
трансакција са другим јединицама власти, 58124 - Издаци 
за стратешке залихе из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти, 589999 - Рачун за пре-
узимање издатака за нефинансијску имовину из трансак-
ција између или унутар јединица власти, 63813 - Издаци 
по основу улазног пореза на додату вриједност који се 
плаћа другим јединицама власти као добављачима, 63821 
- Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност 
који се плаћа другим буџетским корисницима исте једини-
це власти као добављачима, 639999 - Рачун за преузимање 
осталих издатака, 47811 - Набавна вриједност реализова-
них залиха по основу односа са другим јединицама власти, 
47821 - Набавна вриједност реализованих залиха по осно-
ву односа са другим буџетским корисницима исте једини-
це власти, 12973 - Потраживање по основу продаје робе, 
услуга и нефинансијске имовине из трансакција са осталим 
јединицама власти, 12982 - Потраживање по основу про-
даје робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте јединице власти, 
77816 - Обрачунати приходи из трансакција размјене са 
другим јединицама власти, 77825 - Обрачунати приходи из 
трансакција размјене са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти, 88115 - Примици за стратешке залихе 
из трансакција са другим јединицама власти, 88125 - При-
мици за стратешке залихе из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти, 889999 - Рачун за 
преузимање примитака за нефинансијску имовину из тран-
сакција између или унутар јединица власти, 93813 - При-
мици по основу излазног пореза на додату вриједност који 
се наплаћује од других јединица власти као купаца, 93821 
- Примици по основу излазног пореза на додату вриједност 
који се наплаћује од других буџетских корисника исте је-
диница власти као купаца, 939999 - Рачун за преузимање 
осталих примитака.

Члан 47.
На контима подгрупе 023 - Залихе материјала, учи-

нака и робе исказују се залихе материјала, недовршених и 
довршених учинака и робе.

Члан 48.
(1) Залихе материјала обухватају добра која се чувају са 

намјером да се употријебе у производном процесу, односно 
у процесу обављања дјелатности од стране буџетског ко-
рисника.

(2) Признавање и вредновање залиха материјала врши 
се у складу са МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуно-
водственим стандардима и прописима.

(3) Вредновање залиха врши се по набавној вријед-
ности, односно цијени коштања или нето надокнадивој 
вриједности, зависно од тога која је нижа. Набавна вријед-
ност, односно цијена коштања залиха треба да обухвати и 
све трошкове набавке, трошкове конверзије и друге тро-
шкове довођења залиха у њихово садашње стање и на сада-
шњу локацију. Када се залихе стичу кроз трансакцију која 
није трансакција размјене, њихово признавање се врши по 
фер вриједности на датум стицања.

(4) Свођење набавне вриједности, односно цијене ко-
штања залиха на нижу нето надокнадиву вриједност еви-
дентира се преко аналитичког конта 471516 - Расходи од 
усклађивања вриједности залиха материјала, учинака и 
робе и одговарајућег корективног конта вриједности залиха 
материјала 023119 или 023129. Уколико у наредном перио-
ду дође до повећања нето надокнадиве вриједности залиха, 
признаје се приход на аналитичком конту 771516 - Прихо-
ди по основу усклађивања вриједности залиха материјала, 
учинака и робе и врши корекција вриједности залиха преко 
одговарајућег корективног конта, али само до износа прво-
битног умањења.

Члан 49.
(1) Набавка залиха материјала за израду учинака нема 

третман текућег расхода него издатка за нефинансијску 
имовину.

(2) Књиговодствено евидентирање набавке материјала 
за израду учинака врши се задужењем одговарајућих ана-
литичких конта у оквиру подсинтетичког конта 02311 - За-
лихе материјала за израду учинака, за вриједност набавље-
них залиха без ПДВ-а, и 12371 - Потраживања по основу 
пореза на додату вриједност, за износ улазног ПДВ-а, уз 
истовремено одобравање одговарајућих конта обавеза пре-
ма добављачима у оквиру подгрупе 223 - Обавезе из посло-
вања, за цијели фактурисани износ набављеног материјала.

(3) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру 
подсинтетичког конта 51611 - Издаци за залихе материјала 
за израду учинака, уз истовремено књиговодствено евиден-
тирање на потражној страни конта 519999 - Рачун за пре-
узимање издатака за нефинансијску имовину. За плаћене 
износе обавеза према добављачу се затвара исплатом са 
банковног рачуна, уз истовремено евидентирање издатака 
по основу улазног ПДВ-а задужењем конта 631112 - Изда-
ци по основу улазног пореза на додату вриједност који се 
плаћа добављачима, уз истовремено књиговодствено еви-
дентирање на потражној страни конта 639999 - Рачун за 
преузимање осталих издатака. Ако се фактура према доба-
вљачу дјелимично исплаћује, врши се процентуално сра-
змјерно раздвајање издатака на издатке за залихе и издатке 
по основу ПДВ-а.

(4) Ангажовање залиха материјала за израду учинака 
у производном процесу евидентира се задужењем конта 
471121 - Набавна вриједност утрошених залиха материја-
ла и одобравањем (умањењем) одговарајућих аналитичких 
конта у оквиру подсинтетичког конта 02311 - Залихе мате-
ријала за израду учинака. Утврђивање набавне вриједности 
реализованих залиха врши се по методама дозвољеним 
МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим стан-
дардима и прописима.

(5) У случају када се залихе материјала за израду учи-
нака не ангажују у производњи него се продају, нето ра-
злика између књиговодствене вриједности залиха и износа 
уговореног продајом без ПДВ-а евидентира се као добитак 
од продаје залиха материјала на аналитичком конту 771617 
(ако је износ уговорен продајом већи од књиговодствене 
вриједности), односно као губитак од продаје залиха мате-
ријала на аналитичком конту 471617 (ако је износ уговорен 
продајом мањи од књиговодствене вриједности).

(6) Овако евидентирани приходи/расходи имају искљу-
чиво обрачунски карактер и не сматрају се буџетским при-
ходима/расходима.

(7) За износ зарачунатог излазног ПДВ-а одобрава се 
одговарајући аналитички конто у оквиру подсинтетичког 
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конта 22316 - Обавезе по основу пореза на додату вријед-
ност. Средства добијена продајом залиха материјала немају 
третман текућег прихода него примитка од нефинансијске 
имовине.

(8) Уколико се ради о трансакцијама прибављања или 
продаје залиха материјала за израду учинака између буџет-
ских корисника, евидентирање се врши на аналоган на-
чин, али преко намјенских аналитичких конта отворених 
за евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
22973 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинан-
сијске имовине из трансакција са осталим јединицама вла-
сти, 22982 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и не-
финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти, 58115 - Издаци за зали-
ха материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим јединицама власти, 58125 - Издаци 
за залиха материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 589999 - Рачун за преузимање издатака за 
нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти, 63813 - Издаци по основу улазног поре-
за на додату вриједност који се плаћа другим јединицама 
власти као добављачима, 63821 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти као добављачима, 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака, 77817 - 
Добици од продаје из трансакција са другим јединицама 
власти, 77826 - Добици од продаје из трансакција са дру-
гим буџетским корисницима исте јединице власти, 47813 
- Губици од продаје из трансакција са другим јединицама 
власти, 47823 - Губици од продаје из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти.

Члан 50.
(1) Набавка канцеларијског материјала, материјала за 

одржавање чистоће, режијског материјала и осталог мате-
ријала који не служи за израду учинака који се пласирају на 
тржишту него за обављање редовне дјелатности буџетског 
корисника има третман текућег расхода (одговарајућа ана-
литичка конта у оквиру синтетичких конта 4123 - Расходи 
за режијски материјал и 4124 - Расходи за материјал за по-
себне намјене) и не евидентира се преко залиха.

(2) На крају извјештајног периода управа буџетског ко-
рисника процјењује материјалну значајност неутрошених 
залиха материјала.

(3) Под материјално значајним стањем подразумијева 
се случај када је вриједност залиха неутрошеног материја-
ла на датум извјештавања већа од 20% вриједности укупно 
извршених набавки у току године, укључујући и почетно 
стање тих залиха.

(4) У случају када се процијени да је стање неутроше-
них залиха материјала на дан извјештавања материјално 
значајно, за пописом утврђену вриједност неутрошених 
залиха умањују се текући расходи (одговарајућа анали-
тичка конта у оквиру синтетичких конта 4123 - Расходи за 
режијски материјал и 4124 - Расходи за материјал за по-
себне намјене), а евидентирају залихе осталог материјала 
(одговарајућа аналитичка конта у оквиру подсинтетичког 
конта 02312).

(5) За износ из става 4. овог члана истовремено се еви-
дентирају издаци за залихе осталог материјала на терет 
одговарајућег аналитичког конта у оквиру подсинтетичког 
конта 51612, у корист корективног рачуна 519999 - Рачун за 
преузимање издатака за нефинансијску имовину.

(6) У наредној години вриједност залиха билансираних 
на начин објашњен у ст. 1. до 5. овог члана преноси се на 
расходе у моменту употребе.

(7) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника, евидентирање се врши на анало-
ган начин, али преко намјенских аналитичких конта от-
ворених за евидентирање трансакција између или унутар 
јединица власти: аналитичка конта у оквиру подсинте-
тичких конта 41823 - Расходи за режијски материјал из 

трансакција са другим јединицама власти, 41824 - Расходи 
за материјал за посебне намјене из трансакција са другим 
јединицама власти, 41843 - Расходи за режијски материјал 
из трансакција са другим буџетским корисницима истог 
нивоа власти, 41844 - Расходи за материјал за посебне на-
мјене из трансакција са другим буџетским корисницима 
истог нивоа власти, 58115 - Издаци за залиха материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из трансакција 
са другим јединицама власти, 58125 - Издаци за залиха 
материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим буџетским корисницима исте једи-
нице власти, 589999 - Рачун за преузимање издатака за не-
финансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти.

Члан 51.
(1) Буџетски корисници који су ПДВ обвезници и који 

дјелатност опорезиву ПДВ-ом прате кроз издвојен сегмент, 
набавку канцеларијског материјала, материјала за одржа-
вање чистоће, режијског материјала и осталог материјала 
који не служи директно за израду учинака, такође, не еви-
дентирају преко залиха, осим уколико управа буџетског 
корисника не процијени да је стање неутрошених залиха 
материјала на крају извјештајног периода материјално зна-
чајно.

(2) Књиговодствено евидентирање набавке оваквог 
материјала се врши задужењем конта текућих расхода (од-
говарајућа аналитичка конта у оквиру синтетичких конта 
4123 - Расходи за режијски материјал и 4124 - Расходи за 
материјал за посебне намјене) за вриједност извршене на-
бавке материјала без ПДВ-а, док се за износ улазног ПДВ-а 
задужује одговарајуће аналитички конто у оквиру подсин-
тетичког конта 12371 - Потраживања по основу пореза на 
додату вриједност, уз истовремено одобравање одгова-
рајућих конта обавеза према добављачима у оквиру под-
групе 223 - Обавезе из пословања, за цијели фактурисани 
износ набављеног материјала.

(3) За плаћене износе обавеза према добављачу се за-
твара исплатом са банковног рачуна, уз истовремено еви-
дентирање издатака по основу улазног ПДВ-а задужењем 
конта 631112 - Издаци по основу улазног пореза на дода-
ту вриједност који се плаћа добављачима, уз истовремено 
књиговодствено евидентирање на потражној страни конта 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака.

(4) Уколико управа буџетског корисника процијени да је 
стање неутрошених залиха на крају извјештајног периода 
материјално значајно (под материјално значајним стањем 
подразумијева се случај када је вриједност залиха неутро-
шеног материјала на датум извјештавања већа од 20% 
вриједности укупно извршених набавки у току године) 
врши се књиговодствено евидентирање како је објашњено 
у члану 50. овог правилника.

(5) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника, евидентирање се врши на аналоган 
начин, али преко намјенских аналитичких конта отворених 
за евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
41823 - Расходи за режијски материјал из трансакција са 
другим јединицама власти, 41824 - Расходи за материјал 
за посебне намјене из трансакција са другим јединицама 
власти, 41843 - Расходи за режијски материјал из тран-
сакција са другим буџетским корисницима истог нивоа 
власти, 41844 - Расходи за материјал за посебне намјене 
из трансакција са другим буџетским корисницима истог 
нивоа власти, 22973 - Обавезе по основу набавке робе, 
услуга и нефинансијске имовине из трансакција са оста-
лим јединицама власти, 22982 - Обавезе по основу набав-
ке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте јединице власти, 
63813 - Издаци по основу улазног пореза на додату вријед-
ност који се плаћа другим јединицама власти као добавља-
чима, 63821 - Издаци по основу улазног пореза на додату 
вриједност који се плаћа другим буџетским корисницима 
исте јединице власти као добављачима, 639999 - Рачун за 
преузимање осталих издатака.
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Члан 52.

(1) Залихе недовршених учинака обухватају добра и 
услуге које су дјелимично обрађене, произведене или при-
купљене од стране буџетског корисника произвођача и чија 
производња/прерада ће се наставити у наредном периоду 
од стране истог произвођача.

(2) Вредновање залиха недовршених учинака на дан 
извјештавања врши се по стварној цијени коштања.

(3) Промјена у стању залиха недовршених учина-
ка између два периода извјештавања се евидентира ко-
рекцијом почетног стања на конту 023211 - Залихе недо-
вршених учинака на терет или у корист конта 771211 - Ко-
рекција прихода за промјене вриједности залиха учинака.

(4) Корекција вриједности залиха недовршених учина-
ка у случају свођења више цијене коштања на нижу нето 
надокнадиву вриједност врши се преко аналитичког конта 
023219, а на терет конта 771211.

Члан 53.
(1) Залихе довршених учинака обухватају добра која 

су коначан резултат производног процеса, која још увијек 
чува њихов произвођач у складишту или малопродајним 
објектима и која неће бити даље обрађивана од стране про-
извођача прије продаје/испоруке.

(2) Признавање и вредновање залиха довршених учина-
ка врши се у складу са МРС-ЈС 12 и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и прописима.

(3) Вредновање залиха врши се по цијени коштања 
или нето надокнадивој вриједности, зависно од тога која је 
нижа. Цијена коштања залиха треба да обухвати и све тро-
шкове набавке, трошкове конверзије (трошкови конверзије 
обухватају директне и индиректне трошкове производње, а 
укључивање индиректних трошкова у цијену коштања за-
лиха заснива се на стандардном производном капацитету) и 
друге трошкове довођења залиха у њихово садашње стање 
и на садашњу локацију.

(4) Буџетски корисници који имају производне актив-
ности обезбјеђују, у помоћним књиговодственим евиден-
цијама, информације о начину формирања цијене коштања 
залиха, структури трошкова који улазе у вриједност залиха, 
те осталим елементима калкулација цијена.

(5) Задужење залиха довршених учинака у складишту 
врши се по планској продајној цијени на конту 023311 - До-
вршени учинци у складишту, уз истовремено одобравање 
конта 771211 - Корекција прихода за промјену вриједности 
залиха учинака, по планској цијени коштања, а разлика од-
ступања планске продајне од планске цијене коштања зали-
ха се књижи на конту 023312 - Одступања у цијени доврше-
них учинака у складишту.

(6) Задужење залиха довршених учинака у малопродаји 
врши се по планским малопродајним цијенама на конту 
023321 - Довршени учинци у малопродаји, уз истовремено 
одобравање конта 771211 - Корекција прихода за промјену 
вриједности залиха учинака, по планској цијени коштања, 
и конта 023323 - Укалкулисани порез на додату вриједност 
на довршене учинке у малопродаји, а разлика (одступање) 
планске малопродајне од планске цијене коштања залиха 
и укалкулисаног ПДВ-а се књижи на конту 023322 - Укал-
кулисана разлика у цијени довршених учинака у малопро-
даји.

(7) Приликом продаје/реализације залиха учинака, за 
укупан фактурисани износ књиже се потраживања од ку-
паца на одговарајућем аналитичком конту у оквиру син-
тетичког конта 1231 - Потраживања по основу продаје и 
извршених услуга, за фактурисани износ без ПДВ-а књиже 
се приходи на аналитичком конту у оквиру подсинтетичког 
конта 77114 - Приходи од реализације залиха довршених 
учинака, а за зарачунати износ излазног ПДВ-а књижи 
се обавеза на одговарајућем аналитичком конту у оквиру 
подсинтетичког конта 22316 - Обавезе по основу пореза 
на додату вриједност. Након што се изврши наплата од ку-
паца, за фактурисани износ без ПДВ-а одобрава се конто 
816141 - Примици од залиха довршених учинака у скла-

дишту или 816142 - Примици од залиха довршених учина-
ка у малопродаји, а за исти износ се задужује корективно 
конто 819999 - Рачун за преузимање примитака за нефи-
нансијску имовину. Средства наплаћена по основу излазног 
ПДВ-а евидентирају се на потражној страни аналитичког 
конта 931112 - Примици по основу излазног пореза на дода-
ту вриједност који се наплаћује од купаца, уз истовремено 
књижење на дуговној страни корективног конта 939999 - 
Рачун за преузимање осталих примитака.

(8) Реализоване залихе довршених учинака се искњи-
жавају по планским цијенама, корекцијом стања залиха 
довршених учинака на контима 023311 или 023321 и при-
падајућег дијела одступања у цијени довршених учинака 
у складишту на конту 023312, или укалкулисане разлике у 
цијени довршених учинака у малопродаји на конту 023322 
и укалкулисаног пореза на додату вриједност на доврше-
не учинке у малопродаји на конту 023323, на терет конта 
771211 - Корекција прихода за промјене вриједности залиха 
учинака.

(9) На дан извјештавања се врши свођење планске ције-
не коштања на стварну цијену коштања књиговодственим 
евидентирањем корекције на конту 771211 - Корекција 
прихода за промјену вриједности залиха учинака и кон-
тима 023312 - Одступања у цијени довршених учинака у 
складишту или 023322 - Укалкулисана разлика у цијени 
довршених учинака у малопродаји. Ако се планска ма-
лопродајна цијена разликује од стварне продајне цијене, 
буџетски корисник сачињава записник о промјени цијена 
и врши његово евидентирање у корист, односно на терет 
конта 023312, 023322 и 771211.

(10) Књижење на контима 023319 - Корекције вријед-
ности довршених учинака у складишту и 023329 - Ко-
рекција вриједности довршених учинака у малопродаји 
врши се у случају када је нето надокнадива вриједност за-
лиха на дан извјештавања мања од њихове цијене коштања, 
а на терет конта 771211.

(11) Уколико су односне залихе продате/реализоване 
другим буџетским корисницима, евидентирање се врши 
на аналоган начин, али преко намјенских аналитичких 
конта отворених за евидентирање трансакција између или 
унутар јединица власти: аналитичка конта у оквиру под-
синтетичких конта 12973 - Потраживање по основу про-
даје робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са осталим јединицама власти, 12982 - Потраживање по 
основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине 
из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 88116 - Примици од залиха материјала, 
учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из тран-
сакција са другим јединицама власти, 88126 - Примици 
од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти, 889999 - Рачун за преу-
зимање примитака за нефинансијску имовину из трансак-
ција између или унутар јединица власти, 93813 - Примици 
по основу излазног пореза на додату вриједност који се 
наплаћује од других јединица власти као купаца, 93821 - 
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност 
који се наплаћује од других буџетских корисника исте је-
диница власти као купаца, 939999 - Рачун за преузимање 
осталих примитака.

Члан 54.
(1) Залихе робе обухватају добра која се налазе у скла-

дишту, велепродајним или малопродајним објектима и која 
су прибављена ради продаје без њихове даље обраде (осим 
добара која се могу класификовати као стратешке залихе).

(2) Признавање и вредновање залиха робе врши се у 
складу са МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуновод-
ственим стандардима и прописима.

(3) Вредновање залиха врши се по набавној цијени 
или нето надокнадивој вриједности, зависно од тога која 
је нижа.

(4) Буџетски корисници који се баве активностима тр-
говине приликом набавке, односно прије стављања залиха 
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у промет сачињавају калкулацију продајне цијене за сваку 
врсту робе.

(5) Издаци за набавку залиха робе немају третман те-
кућег расхода него издатка за нефинансијску имовину.

Члан 55.
(1) Књиговодствено евидентирање набавке залиха робе 

у складишту врши се задужењем аналитичког конта 023411 
- Роба у складишту, за вриједност набављених залиха без 
ПДВ, и одговарајуће аналитике у оквиру подсинтетичког 
конта 12371 - Потраживања по основу пореза на додату 
вриједност, за износ улазног ПДВ, уз истовремено одо-
бравање одговарајућих конта обавеза према добављачима 
у оквиру подгрупе 223 - Обавезе из пословања, за цијели 
фактурисани износ набављене робе.

(2) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење аналитичког конта 516131 - Издаци за зали-
хе робе, уз истовремено књиговодствено евидентирање на 
потражној страни конта 519999 - Рачун за преузимање изда-
така за нефинансијску имовину. За плаћене износе обавеза 
према добављачу се затвара исплатом са банковног рачуна, 
уз истовремено евидентирање издатака по основу улазног 
ПДВ-а задужењем конта 631112 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима, уз 
истовремено књиговодствено евидентирање на потражној 
страни конта 639999 - Рачун за преузимање осталих издата-
ка. Ако се фактура према добављачу дјелимично исплаћује, 
врши се процентуално сразмјерно раздвајање издатака на 
издатке за залихе и издатке по основу ПДВ.

(3) Када се роба из складишта преноси у продајни обје-
кат, врши се сторнирање на аналитичком конту 023411 - 
Роба у складишту и пренос на аналитички конто 023421 - 
Роба у велепродаји или 023431 - Роба у малопродаји.

(4) У случају директне продаје купцу, за укупан фак-
турисани износ књиже се потраживања од купаца на одго-
варајућем аналитичком конту у оквиру синтетичког конта 
1231 - Потраживања по основу продаје и извршених услу-
га, за фактурисани износ без ПДВ књиже се приходи на 
аналитичком конту 771151 - Приходи од реализације залиха 
у складишту, а за зарачунати износ излазног ПДВ књижи 
се обавеза на одговарајућем аналитичком конту у оквиру 
подсинтетичког конта 22316 - Обавезе по основу пореза на 
додату вриједност. Након што се изврши наплата од купаца, 
за фактурисани износ без ПДВ одобрава се конто 816151 - 
Примици од залиха робе у складишту, а за исти износ се 
одобрава корективно конто 819999 - Рачун за преузимање 
примитака за нефинансијску имовину. Средства наплаћена 
по основу излазног ПДВ-а евидентирају се на потражној 
страни аналитичког конта 931112 - Примици по основу 
излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује 
од купаца, уз истовремено књижење на дуговној страни 
корективног конта 939999 - Рачун за преузимање осталих 
примитака.

(5) Искњижавање робе са залиха у складишту врши се 
по набавној цијени, по некој од метода дозвољених МРС-
ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим стандарди-
ма и прописима, уз евидентирање обрачунског трошка на 
конту 471151 - Набавна вриједност реализованих залиха 
робе у складишту.

(6) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника или реализоване другим буџетским 
корисницима, евидентирање се врши на аналоган начин, 
али преко намјенских аналитичких конта отворених за 
евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
22973 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинан-
сијске имовине из трансакција са осталим јединицама вла-
сти, 22982 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и не-
финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти, 58115 - Издаци за зали-
хе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим јединицама власти, 58125 - Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 589999 - Рачун за преузимање издатака за 

нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти, 63813 - Издаци по основу улазног поре-
за на додату вриједност који се плаћа другим јединицама 
власти као добављачима, 63821 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти као добављачима, 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака, 88116 - 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног ин-
вентара, амбалаже и сл. из трансакција са другим јединица-
ма власти, 88126 - Примици од залиха материјала, учинака, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте јединице власти, 
889999 - Рачун за преузимање примитака за нефинансијску 
имовину из трансакција између или унутар јединица вла-
сти, 93813 - Примици по основу излазног пореза на дода-
ту вриједност који се наплаћује од других јединица власти 
као купаца, 93821 - Примици по основу излазног пореза на 
додату вриједност који се наплаћује од других буџетских 
корисника исте јединица власти као купаца, 939999 - Рачун 
за преузимање осталих примитака.

Члан 56.
(1) Књиговодствено евидентирање залиха робе у велеп-

родаји врши се по велепродајној цијени задужењем анали-
тичког конта 023421 - Роба у велепродаји, за велепродајну 
вриједност залиха без ПДВ-а, одобравањем аналитичког 
конта 023422 - Укалкулисана разлика у цијени робе у ве-
лепродаји, за укалкулисану разлику у цијени, и задужењем 
одговарајуће аналитике у оквиру подсинтетичког конта 
12371 - Потраживања по основу пореза на додату вријед-
ност, за износ улазног ПДВ-а, уз истовремено одобравање 
одговарајућих конта обавеза према добављачима у оквиру 
подгрупе 223 - Обавезе из пословања, за цијели фактуриса-
ни износ набављене робе.

(2) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење аналитичког конта 516131 - Издаци за зали-
хе робе, уз истовремено књиговодствено евидентирање на 
потражној страни конта 519999 - Рачун за преузимање изда-
така за нефинансијску имовину. За плаћене износе обавеза 
према добављачу се затвара исплатом са банковног рачуна, 
уз истовремено евидентирање издатака по основу улазног 
ПДВ-а задужењем конта 631112 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима, уз 
истовремено књиговодствено евидентирање на потражној 
страни конта 639999 - Рачун за преузимање осталих издата-
ка. Ако се фактура према добављачу дјелимично исплаћује, 
врши се процентуално сразмјерно раздвајање издатака на 
издатке за залихе и издатке по основу ПДВ-а.

(3) Када се роба прода купцу, за укупан фактурисани 
износ књиже се потраживања од купаца на одговарајућем 
аналитичком конту у оквиру синтетичког конта 1231 - 
Потраживања по основу продаје и извршених услуга, за 
фактурисани износ без ПДВ-а књиже се приходи на ана-
литичком конту 771152 - Приходи од реализације робе у 
велепродаји, а за зарачунати износ излазног ПДВ-а књижи 
се обавеза на одговарајућем аналитичком конту у оквиру 
подсинтетичког конта 22316 - Обавезе по основу пореза на 
додату вриједност. Након што се изврши наплата од купаца, 
за фактурисани износ без ПДВ-а одобрава се конто 816152 
- Примици од залиха робе у велепродаји, а за исти износ се 
одобрава корективно конто 819999 - Рачун за преузимање 
примитака за нефинансијску имовину. Средства наплаћена 
по основу излазног ПДВ-а евидентирају се на потражној 
страни аналитичког конта 931112 - Примици по основу 
излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује 
од купаца, уз истовремено књижење на дуговној страни 
корективног конта 939999 - рачун за преузимање осталих 
примитака.

(4) Искњижавање робе са залиха у велепродаји врши 
се по велепродајној цијени, по некој од метода дозвољених 
МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим стан-
дардима и прописима, уз евидентирање обрачунског тро-
шка за набавну вриједност реализованих залиха на конту 
471152 - Набавна вриједност реализованих залиха робе у 
велепродаји и евидентирање остварене разлике у цијени 
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на дуговној страни конта 023422 - Укалкулисана разлика у 
цијени робе у велепродаји.

(5) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника или реализоване другим буџетским 
корисницима, евидентирање се врши на аналоган начин, 
али преко намјенских аналитичких конта отворених за 
евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
22973 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинан-
сијске имовине из трансакција са осталим јединицама вла-
сти, 22982 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и не-
финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти, 58115 - Издаци за зали-
хе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим јединицама власти, 58125 - Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 589999 - Рачун за преузимање издатака за 
нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти, 63813 - Издаци по основу улазног поре-
за на додату вриједност који се плаћа другим јединицама 
власти као добављачима, 63821 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти као добављачима, 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака, 88116 - 
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног ин-
вентара, амбалаже и сл. из трансакција са другим јединица-
ма власти, 88126 - Примици од залиха материјала, учинака, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из трансакција 
са другим буџетским корисницима исте јединице власти, 
889999 - Рачун за преузимање примитака за нефинансијску 
имовину из трансакција између или унутар јединица вла-
сти, 93813 - Примици по основу излазног пореза на дода-
ту вриједност који се наплаћује од других јединица власти 
као купаца, 93821 - Примици по основу излазног пореза на 
додату вриједност који се наплаћује од других буџетских 
корисника исте јединица власти као купаца, 939999 - Рачун 
за преузимање осталих примитака.

Члан 57.
(1) Књиговодствено евидентирање залиха робе у мало-

продаји врши се по малопродајној цијени задужењем конта 
023431 - Роба у малопродаји, за малопродајну вриједност 
залиха, одобравањем конта 023432 - Укалкулисана разли-
ка у цијени робе у малопродаји, за укалкулисану разлику 
у цијени, одобравањем конта 023433 - Укалкулисани по-
рез на додату вриједност на робу у малопродаји, за износ 
укалкулисаног излазног ПДВ-а, и задужењем одговарајуће 
аналитике у оквиру подсинтетичког конта 12371 - Потра-
живања по основу пореза на додату вриједност, за износ 
улазног ПДВ-а, уз истовремено одобравање одговарајућих 
конта обавеза према добављачима у оквиру поткатегорије 
223 - Обавезе из пословања, за цијели фактурисани износ 
набављене робе.

(2) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење аналитичког конта 516131 - Издаци за зали-
хе робе, уз истовремено књиговодствено евидентирање на 
потражној страни конта 519999 - Рачун за преузимање изда-
така за нефинансијску имовину. За плаћене износе обавеза 
према добављачу се затвара исплатом са банковног рачуна, 
уз истовремено евидентирање издатака по основу улазног 
ПДВ-а задужењем конта 631112 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима, уз 
истовремено књиговодствено евидентирање на потражној 
страни конта 639999 - Рачун за преузимање осталих издата-
ка. Ако се фактура према добављачу дјелимично исплаћује, 
врши се процентуално сразмјерно раздвајање издатака на 
издатке за залихе и издатке по основу ПДВ-а.

(3) Када се роба прода купцу, за укупан фактурисани 
износ књиже се потраживања од купаца на одговарајућем 
аналитичком конту у оквиру синтетичког конта 1231 - 
Потраживања по основу продаје и извршених услуга, за 
фактурисани износ без ПДВ-а књиже се приходи на кон-
ту 771153 - Приходи од реализације робе у малопродаји, 
а за зарачунати износ излазног ПДВ-а књижи се обавеза 
на одговарајућем аналитичком конту у оквиру подсинте-

тичког конта 22316 - Обавезе по основу пореза на додату 
вриједност. Након што се изврши наплата од купаца, а за 
исти износ се одобрава корективно конто 819999 - Рачун за 
преузимање примитака за нефинансијску имовину. Сред-
ства наплаћена по основу излазног ПДВ-а евидентирају се 
на потражној страни аналитичког конта 931112 - Прими-
ци по основу излазног пореза на додату вриједност који се 
наплаћује од купаца, уз истовремено књижење на дуговној 
страни корективног конта 939999 - Рачун за преузимање 
осталих примитака.

(4) Искњижавање робе са залиха у малопродаји врши 
се по малопродајној цијени, по некој од метода дозвоље-
них МРС-ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим 
стандардима и прописима, уз евидентирање обрачунског 
трошка за набавну вриједност реализованих залиха на кон-
ту 471153 - Набавна вриједност реализованих залиха робе 
у малопродаји и евидентирање остварене разлике у цијени 
на дуговној страни конта 023432 - Укалкулисана разлика у 
цијени робе у малопродаји и припадајућег излазног ПДВ-а 
на дуговној страни конта 023433 - Укалкулисани порез на 
додату вриједност на робу у малопродаји.

(5) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника или реализоване другим буџетским 
корисницима, евидентирање се врши на аналоган начин, 
али преко намјенских аналитичких конта отворених за 
евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
22973 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефи-
нансијске имовине из трансакција са осталим јединицама 
власти, 22982 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и 
нефинансијске имовине из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти, 58115 - Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. из трансакција са другим јединицама власти, 58125 - 
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, ам-
балаже и сл. из трансакција са другим буџетским корисни-
цима исте јединице власти, 589999 - Рачун за преузимање 
издатака за нефинансијску имовину из трансакција изме-
ђу или унутар јединица власти, 63813 - Издаци по основу 
улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим 
јединицама власти као добављачима, 63821 - Издаци по 
основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа 
другим буџетским корисницима исте јединице власти 
као добављачима, 639999 - Рачун за преузимање осталих 
издатака, 88116 - Примици од залиха материјала, учинака, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из трансакција 
са другим јединицама власти, 88126 - Примици од залиха 
материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. из трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти, 889999 - Рачун за преузимање при-
митака за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти, 93813 - Примици по основу 
излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује 
од других јединица власти као купаца, 93821 - Примици 
по основу излазног пореза на додату вриједност који се 
наплаћује од других буџетских корисника исте јединица 
власти као купаца, 939999 - Рачун за преузимање осталих 
примитака.

Члан 58.
На контима корекције вриједности робе 023419, 023429 

и 023439 врше се књижења у случају смањења више на-
бавне на нижу нето надокнадиву вриједност залиха робе на 
датум извјештавања, тако што се терети обрачунски расход 
471516 - Расходи од усклађивања вриједности залиха мате-
ријала, учинака и робе у корист корективног конта и обрну-
то, ако је након тога нето надокнадива вриједност порасла, 
али је још увијек нижа од набавне вриједности, на терет 
корективног конта у корист обрачунског прихода 771516 - 
Приходи по основу усклађивања вриједности залиха мате-
ријала, учинака и робе.

Члан 59.
(1) На контима подгрупе 024 - Ситни инвентар, ауто-

гуме, одјећа, обућа и слично исказују се залихе ситног ин-
вентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично.
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(2) Признавање и вредновање залиха ситног инвентара, 
ауто-гума, одјеће, обуће и слично врши се у складу са МРС-
ЈС 12 и другим релевантним рачуноводственим стандарди-
ма и прописима.

(3) Почетно вредновање залиха врши се по набавној 
цијени, односно цијени коштања или нето надокнадивој 
вриједности, зависно од тога која је нижа. Набавна ције-
на, односно цијена коштања залиха треба да обухвати и све 
трошкове набавке, трошкове конверзије и друге трошкове 
довођења залиха у њихово садашње стање и на садашњу 
локацију. Када се залихе ситног инвентара, ауто-гума, 
одјеће, обуће и слично стичу кроз трансакцију која није 
трансакција размјене, њихово признавање се врши по фер 
вриједности на датум стицања.

(4) Свођење набавне вриједности, односно цијене ко-
штања залиха на нижу нето надокнадиву вриједност еви-
дентира се преко аналитичког конта 471517 - Расходи од 
усклађивања вриједности залиха ситног инвентара, ауто-
гума, одјеће, обуће и слично и корективног конта 024119 - 
Корекција вриједности залиха ситног инвентара, ауто-гума, 
одјеће, обуће и слично. Уколико у наредном периоду дође 
до повећања нето надокнадиве вриједности залиха, при-
знаје се приход на аналитичком конту 771517 - Приходи по 
основу усклађивања вриједности залиха ситног инвента-
ра, ауто-гума, одјеће, обуће и слично и врши се корекција 
вриједности залиха преко корективног конта 024119, али 
само до износа првобитног умањења.

(5) Набавка залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, 
обуће и слично нема третман текућег расхода него издатка 
за нефинансијску имовину.

(6) Књиговодствено евидентирање набавке залиха сит-
ног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично врши се 
задужењем одговарајућих аналитичких конта у оквиру 
подсинтетичког конта 02411 - Залихе ситног инвентара, ау-
то-гума, одјеће, обуће и слично, за вриједност набављених 
залиха без ПДВ-а (уколико је буџетски корисник у систему 
ПДВ-а), и 12371 - Потраживања по основу пореза на додату 
вриједност, за износ улазног ПДВ-а, уз истовремено одо-
бравање одговарајућих конта обавеза према добављачима 
у оквиру подгрупе 223 - Обавезе из пословања, за цијели 
фактурисани износ набављених залиха.

(7) За вриједност набављених залиха без ПДВ-а врши 
се задужење одговарајућих аналитичких конта у оквиру 
подсинтетичког конта 51614 - Издаци за залихе ситног ин-
вентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично, уз истовремено 
књиговодствено евидентирање на потражној страни конта 
519999 - Рачун за преузимање издатака за нефинансијску 
имовину. За плаћене износе обавеза према добављачу се 
затвара исплатом са банковног рачуна, уз истовремено еви-
дентирање издатака по основу улазног ПДВ-а задужењем 
конта 631112 - Издаци по основу улазног пореза на дода-
ту вриједност који се плаћа добављачима, уз истовремено 
књиговодствено евидентирање на потражној страни конта 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака. Ако се 
фактура према добављачу дјелимично исплаћује, врши се 
процентуално сразмјерно раздвајање издатака на издатке за 
залихе и издатке по основу ПДВ-а.

(8) Приликом стављања залиха ситног инвентара, ауто-
гума, одјеће, обуће и слично у употребу задужује се ана-
литички конто 471161 - Набавна вриједност залиха ситног 
инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично издатих у 
употребу и одобрава (умањује) одговарајући аналитички 
конто у оквиру подсинтетичког конта 02411 - Залихе сит-
ног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично. Утврђи-
вање набавне вриједности реализованих залиха врши се по 
методама дозвољеним МРС-ЈС 12 и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и прописима. Овако еви-
дентирани расходи имају искључиво обрачунски карактер 
и не сматрају се буџетским расходима.

(9) У случају када се залихе ситног инвентара, ауто-гу-
ма, одјеће, обуће и слично не ставе у употребу него продају, 
нето разлика између књиговодствене вриједности залиха 
и износа уговореног продајом без ПДВ-а евидентира се 
као добитак од продаје залиха ситног инвентара, ауто-гу-

ма, одјеће, обуће и слично на аналитичком конту 771618 
(ако је износ уговорен продајом већи од књиговодствене 
вриједности), односно као губитак од продаје залиха сит-
ног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично на анали-
тичком конту 471618 (ако је износ уговорен продајом мањи 
од књиговодствене вриједности). Овако евидентирани 
приходи/расходи имају искључиво обрачунски карактер и 
не сматрају се буџетским приходима/расходима. За износ 
зарачунатог излазног ПДВ-а одобрава се одговарајући ана-
литички конто у оквиру подсинтетичког конта 22316 - Оба-
везе по основу пореза на додату вриједност. Средства до-
бијена продајом залиха инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће 
и слично немају третман текућег прихода него примитка од 
нефинансијске имовине.

(10) Уколико су односне залихе прибављене од других 
буџетских корисника или реализоване другим буџетским 
корисницима, евидентирање се врши на аналоган начин, 
али преко намјенских аналитичких конта отворених за 
евидентирање трансакција између или унутар јединица 
власти: аналитичка конта у оквиру подсинтетичких конта 
22973 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинан-
сијске имовине из трансакција са осталим јединицама вла-
сти, 22982 - Обавезе по основу набавке робе, услуга и не-
финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти, 58115 - Издаци за зали-
хе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим јединицама власти, 58125 - Издаци 
за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. из трансакција са другим буџетским корисницима исте 
јединице власти, 589999 - Рачун за преузимање издатака за 
нефинансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти, 63813 - Издаци по основу улазног поре-
за на додату вриједност који се плаћа другим јединицама 
власти као добављачима, 63821 - Издаци по основу улазног 
пореза на додату вриједност који се плаћа другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти као добављачима, 
639999 - Рачун за преузимање осталих издатака, 77817 - 
Добици од продаје из трансакција са другим јединицама 
власти, 77826 - Добици од продаје из трансакција са дру-
гим буџетским корисницима исте јединице власти, 47813 
- Губици од продаје из трансакција са другим јединицама 
власти, 47823 - Губици од продаје из трансакција са другим 
буџетским корисницима исте јединице власти.

Класа 1 - Финансијска имовина и разграничења

Члан 60.
(1) Финансијска имовина је било која имовина која је:
1) готовина,
2) уговорено право на примање готовине или другог 

финансијског средства од другог ентитета,
3) уговорено право на размјену финансијских инстру-

мената са другим ентитетима под условима који су потен-
цијално повољни или

4) инструмент капитала другог ентитета.
(2) У складу са МРС-ЈС 28, МРС-ЈС 29, МРС-ЈС 30 и 

другим релевантним рачуноводственим стандардима и 
прописима врши се класификација финансијске имовине у 
једну од сљедећих категорија:

1) готовина и еквиваленти,
2) зајмови и потраживања,
3) финансијска средства која се држе до рока доспијећа,
4) финансијска средства расположива за продају или
5) финансијска средства по фер вриједности кроз би-

ланс успјеха.
(3) При почетном признавању финансијске имови-

не буџетски корисник треба да је вреднује по њеној фер 
вриједности увећаној за трошкове трансакције који се ди-
ректно могу приписати стицању имовине, у случају финан-
сијске имовине која се не прати по фер вриједности кроз 
биланс успјеха.

(4) Готовина и еквиваленти изражени у домаћој ва-
лути вреднују се по номиналној вриједности. Готовина и 
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еквиваленти у страној валути исказују се у одговарајућој 
противвриједности стране валуте по средњем курсу Цен-
тралне банке БиХ на датум стицања. Позитивне и нега-
тивне курсне разлике се на дан извјештавања утврђују по 
средњем курсу на дан билансирања, у складу са МРС-ЈС 
4 и другим релевантним рачуноводственим стандардима и 
прописима. Признавање позитивних и негативних курсних 
разлика врши се корекцијом аналитичког конта финансиј-
ске имовине на коме су евидентиране готовина и еквива-
ленти, а на терет обрачунских расхода подсинтетичког 
конта 47141 - Расходи по основу обрачунатих негативних 
курсних разлика или у корист обрачунских прихода под-
синтетичког конта 77141 - Приходи по основу обрачунатих 
позитивних курсних разлика.

(5) Зајмови, потраживања и финансијска средства која 
се држе до рока доспијећа вреднују се по амортизованој 
вриједности употребом метода ефективне каматне стопе. 
Амортизована вриједност финансијског средства је износ 
главнице која се потражује (износ по којем се финансијско 
средство одмјерава приликом почетног признавања умањен 
за исплаћене главнице), коригован на више или ниже за ку-
мулирану амортизацију дисконта, премија и других разли-
ка приписивих средству примјеном метода ефективне ка-
матне стопе, те умањења вриједности усљед обезврјеђења. 
Приходи од камата се признају кроз поступак амортизације 
вриједности финансијског средства, примјеном метода 
ефективне каматне стопе, а обрачун камата евидентира се 
као засебно краткорочно потраживање.

(6) Потраживања се на дан билансирања процјењују 
са становишта њихове наплативости. Ненаплативи износ 
потраживања се искњижава са редовних аналитичких кон-
та потраживања на конта спорних потраживања, уз исто-
времено вршење исправке вриједности спорних потражи-
вања (конто корекције вриједности потраживања) на терет 
обрачунских расхода подсинтетичког конта 47152 - Расхо-
ди од усклађивања вриједности финансијске имовине.

(7) Финансијска средства расположива за продају вред-
нују се по фер вриједности. Повећање фер вриједности на 
дан билансирања у односу на почетну вриједност евиден-
тира се преко ревалоризационих резерви и конта корекције 
вриједности односне финансијске имовине.

(8) Финансијска средства по фер вриједности кроз би-
ланс успјеха вреднују се по фер вриједности. Промјене у 
фер вриједности се билансирају преко конта корекције 
вриједности односне финансијске имовине на терет обра-
чунских расхода подсинтетичког конта 47152 - Расходи од 
усклађивања вриједности финансијске имовине или у ко-
рист обрачунских прихода подсинтетичког конта 77152 - 
Приходи по основу усклађивања вриједности финансијске 
имовине.

(9) У случају продаје финансијске имовине, нето ра-
злика између књиговодствене вриједности и износа уго-
вореног продајом евидентира се као добитак од продаје 
финансијске имовине на одговарајућем аналитичком кон-
ту подсинтетичког конта 77162 - Добици од продаје фи-
нансијске имовине (ако је износ уговорен продајом већи 
од књиговодствене вриједности), односно као губитак 
од продаје финансијске имовине на одговарајућем ана-
литичком конту подсинтетичког конта 47162 - Губици од 
продаје финансијске имовине (ако је износ уговорен про-
дајом мањи од књиговодствене вриједности). Односно, у 
случају продаје финансијске имовине између буџетских 
корисника, нето разлика између књиговодствене вријед-
ности и износа уговореног продајом евидентира се као 
добитак од продаје на одговарајућем аналитичком кон-
ту унутар подсинтетичког конта 77817 или 77826 (ако је 
износ уговорен продајом већи од књиговодствене вријед-
ности), односно као губитак од продаје на аналитичком 
конту унутар подсинтетичког конта 47813 или 47823 (ако 
је износ уговорен продајом мањи од књиговодствене 
вриједности). Овако евидентирани приходи/расходи имају 
искључиво обрачунски карактер и не сматрају се буџет-
ским приходима/расходима. Средства добијена продајом 
финансијске имовине немају третман текућих прихода 
него примитака од финансијске имовине.

(10) Према рочности (ликвидности) финансијска имо-
вина се дијели на:

1) дугорочну финансијску имовину - за коју се не оче-
кује да ће бити конвертована у готовину у периоду краћем 
од годину дана и/или периоду краћем од уобичајеног 
циклуса пословања и

2) краткорочну финансијску имовину - која се држи 
превасходно за потребе трговине и/или за коју се очекује да 
ће бити утрошена или конвертована у готовину у периоду 
краћем од годину дана и/или у току уобичајеног циклуса 
пословања.

(11) Дугорочну финансијску имовину у смислу овог 
правилника чине дугорочни пласмани, потраживања, ра-
зграничења, остала дугорочна финансијска имовина, те 
дугорочна финансијска имовина и разграничења из тран-
сакција између или унутар јединица власти.

(12) Краткорочну финансијску имовину у смислу овог 
правилника чине готовина и готовински еквиваленти, крат-
корочни пласмани, потраживања, разграничења и остала 
краткорочна финансијска имовина, те дугорочна финан-
сијска имовина и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти.

Члан 61.
(1) На контима подгрупе 111 - Дугорочни пласмани 

исказују се орочена новчана средства преко годину дана, 
дугорочне хартије од вриједности (осим акција), акције и 
учешћа у капиталу, дугорочни финансијски деривати и зај-
мови.

(2) Орочена новчана средства преко годину дана обу-
хватају новчана средства у домаћој и страној валути на по-
себним депозитним рачунима банака чије се употребе де-
понент одрекао на период дужи од дванаест мјесеци (оро-
чена новчана средства се не могу користити за свакодневна 
плаћања), а заузврат остварује приход од камате.

(3) Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) 
обухватају обвезнице и остале дугорочне хартије од вријед-
ности (осим акција) у земљи и иностранству. Дугорочне 
хартије од вриједности представљају преносиве исправе 
у материјалном - писаном или нематеријалном - електрон-
ском облику, које у себи садрже имовинско право којим се 
издавалац обавезује да испуни уписану обавезу према зако-
нитом имаоцу хартије од вриједности у року дужем од два-
наест мјесеци. Иако акције представљају врсту хартија од 
вриједности у складу са овим правилником, евидентирају 
се на засебној групи конта.

(4) Акције и учешћа у капиталу обухватају акције и 
учешћа у капиталу у домаћим јавним и приватним финан-
сијским и нефинансијским субјектима, те акције и учешће 
у капиталу у субјектима у иностранству. Акције предста-
вљају власничке хартије од вриједности које емитују ак-
ционарска друштва у складу са законом. По свом карактеру 
акције и остали облици учешћа у капиталу увијек имају ка-
рактер дугорочне финансијске имовине изузев када су на-
мијењени трговању (хартије од вриједности по фер вријед-
ности кроз биланс успјеха).

(5) Дугорочни финансијски деривати обухватају фју-
черсе, форварде, опције, свопове и остале изведене хартије 
од вриједности у земљи и иностранству, са валутом која 
доспијева у року дужем од дванаест мјесеци. Финансијски 
деривати представљају сложене финансијске инструменте 
који свом власнику обезбјеђују право које је деривирано 
(изведено) из права базног (једноставног) финансијског 
инструмента, а користе се за заштиту од ризика (ризик 
промјене цијене, кредитни ризик, ризик промјене курса и 
сл.) или у шпекулативне сврхе.

(6) Дугорочни зајмови обухватају зајмове дате дома-
ћим јавним и приватним финансијским и нефинансијским 
субјектима, зајмове дате домаћим непрофитним субјек-
тима, радницима, физичким лицима и домаћинствима, те 
зајмове дате у иностранство који доспијевају на наплату у 
року дужем од дванаест мјесеци. У ужем смислу ријечи ду-
горочни зајмови подразумијевају уступање одређене суме 
новчаних средстава од стране зајмодавца неком физичком 
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или правном лицу, уз обавезу поврата у договореном року 
који је дужи од дванаест мјесеци и плаћање припадајуће 
накнаде у виду камате.

Члан 62.
(1) На контима подгрупе 112 - Дугорочна потражи-

вања исказују се потраживања за порезе, доприносе и не-
пореске приходе за које је продужен рок плаћања и остала 
дугорочна потраживања.

(2) Потраживања по основу пореза, доприноса и непо-
реских прихода који су репрограмирани, односно за које 
је рок плаћања продужен на период дужи од годину дана 
евидентирају се у оквиру дугорочних потраживања, на 
прописаним аналитичким контима, на основу података из 
пореског књиговодства.

(3) У оквиру осталих дугорочних потраживања еви-
дентирају се сва остала дугорочна потраживања у земљи и 
иностранству, која се не односе на потраживања по основу 
одгођених/репрограмираних обавеза пореских обвезника.

Члан 63.
На контима подгрупе 117 - Дугорочна разграниче-

ња исказују се разграничени расходи, приходи и остала 
дугорочна разграничења на период дужи од годину дана, 
укључујући и авансе (дио аванса) који неће бити оправдани 
(искоришћени) у року од дванаест мјесеци од дана билан-
сирања.

Члан 64.
На контима подгрупе 118 - Остала дугорочна финан-

сијска имовина исказује се дугорочна финансијска имови-
на која није претходно класификована.

Члан 65.
На контима подгрупе 119 - Дугорочна финансијска 

имовина и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти исказује се дугорочна финан-
сијска имовина и разграничења произашла из трансакција 
између различитих јединица власти или унутар исте једи-
нице власти.

Члан 66.
(1) На контима подгрупе 121 - Готовина и готовин-

ски еквиваленти исказују се готовина у благајни, новчана 
средства на банковним рачунима, издвојена новчана сред-
ства и акредитиви, те остала готовина и готовински екви-
валенти. Готовина подразумијева готовину у благајни и де-
позите по виђењу. Готовински еквиваленти су краткорочна, 
високоликвидна улагања, која се брзо претварају у познате 
износе готовине и која су подложна занемарљивом ризику 
промјене вриједности.

(2) Благајна обухвата готовину и готовински промет 
који се врши преко главне и помоћне благајне, у домаћој и 
страној валути.

(3) Банковни рачуни обухватају новчана средства и про-
мет на рачунима у домаћој и страној валути код пословних 
банака и Централне банке БиХ, као и посебно отворени ра-
чун за реализацију обавезне мултилатералне компензације. 
Средства исказана на овој групи конта морају бити једнака 
стању извода са односних банковних рачуна.

(4) Издвојена новчана средства и акредитиви обухватају 
новчана средства у домаћој и страној валути, на рачунима 
код пословних банака и Централне банке БиХ, издвојена за 
акредитиве, револвинг фондове, експропријацију, инвести-
ције, реализацију пројеката, гаранције, резерве или друге 
посебне намјене.

(5) Остала новчана средства и еквиваленти обухватају 
чекове, акцептне налоге, платне картице и осталу некласи-
фиковану готовину и готовинске еквиваленте у домаћој и 
страној валути.

Члан 67.
(1) На контима подгрупе 122 - Краткорочни пласмани 

исказују се орочена новчана средства до годину дана, хар-

тије од вриједности и финансијски деривати који доспије-
вају до годину дана, краткорочни зајмови и дио дугорочних 
зајмова који доспијевају на наплату до годину дана.

(2) Орочена новчана средства до годину дана обухвата-
ју новчана средства у домаћој и страној валути на посебним 
депозитним рачунима банака чије се употребе депонент од-
рекао на период краћи од дванаест мјесеци (орочена новча-
на средства се не могу користити за свакодневна плаћања), 
а заузврат остварује приходе од камата. Новчана средства 
орочена преко ноћи не сматрају се краткорочним пласма-
нима у смислу овог правилника.

(3) Хартије од вриједности које доспијевају до годину 
дана обухватају краткорочне мјенице, обвезнице, благај-
ничке и комерцијалне записе, цертификате о депозиту, тре-
зорске записе и остале краткорочне хартије од вриједности 
у земљи и иностранству. Краткорочне хартије од вријед-
ности представљају преносиве исправе у материјалном - 
писаном или нематеријалном - електронском облику, које у 
себи садрже имовинско право којим се издавалац обавезује 
да испуни уписану обавезу према законитом имаоцу хар-
тије од вриједности у року краћем од дванаест мјесеци или 
на захтјев. У оквиру хартија од вриједности које доспије-
вају до годину дана обухвата се и дио дугорочних хартија 
од вриједности у земљи и иностранству који доспијева за 
наплату до годину дана, те хартије од вриједности у земљи 
и иностранству по фер вриједности кроз биланс успјеха, тј. 
хартије од вриједности прибављене или рекласификоване 
ради трговања и остваривања профита по основу кратко-
рочних флуктуација цијена, те хартије од вриједности озна-
чене од стране управе буџетског корисника као хартије од 
вриједности по фер вриједности кроз биланс успјеха.

(4) Финансијски деривати који доспијевају до годи-
ну дана обухватају фјучерсе, форварде, опције, свопове 
и остале изведене хартије од вриједности у земљи и ино-
странству, са валутом која доспијева у року краћем од два-
наест мјесеци. Финансијски деривати представљају сложе-
не финансијске инструменте који свом власнику обезбје-
ђују право које је деривирано (изведено) из права базног 
(једноставног) финансијског инструмента, а користе се за 
заштиту од ризика (ризик промјене цијене, кредитни ризик, 
ризик промјене курса и сл.) или у шпекулативне сврхе.

(5) Краткорочни зајмови обухватају зајмове дате дома-
ћим јавним и приватним финансијским и нефинансијским 
субјектима, зајмове дате домаћим непрофитним субјек-
тима, радницима, физичким лицима и домаћинствима, те 
зајмове дате у иностранство који доспијевају на наплату у 
року краћем од дванаест мјесеци. У ужем смислу ријечи 
краткорочни зајмови подразумијевају уступање одређене 
суме новчаних средстава од стране зајмодавца неком фи-
зичком или правном лицу, уз обавезу поврата у договоре-
ном року који је краћи од дванаест мјесеци и плаћање при-
падајуће накнаде у виду камате.

(6) Дугорочни зајмови који доспијевају за наплату до 
годину дана обухватају дио дугорочних зајмова чија напла-
та доспијева у року до једне године од дана биланса.

Члан 68.
(1) На контима подгрупе 123 - Краткорочна потражи-

вања исказују се потраживања по основу продаје и извр-
шених услуга, потраживања за камате, дивиденде и друге 
финансијске приходе, потраживања од запослених, потра-
живања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске 
приходе, потраживања за порезе, доприносе и непореске 
приходе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају 
на наплату у року до годину дана, потраживања за више 
плаћене порезе, доприносе и непореске приходе, потражи-
вања по основу пореза на додату вриједност и остала крат-
корочна потраживања

(2) Потраживања по основу продаје и извршених услу-
га обухватају потраживања од купаца у земљи и иностран-
ству. Потраживања за продату робу, продате производе и 
извршене услуге и остала потраживања по основу продаје 
из редовних пословних активности се евидентирају на 
обрачунском основу у корист прихода обрачунског каракте-
ра (група конта 77) за износ продајне вриједности без ПДВ-
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а и у корист конта 223161 - Порез на додату вриједност по 
издатим фактурама (уколико је буџетски корисник у систе-
му ПДВ-а), у складу са МРС-ЈС 9 и другим релевантним ра-
чуноводственим стандардима и прописима. Потраживања 
по основу продате нефинансијске имовине евидентирају се 
на обрачунском основу као што је објашњено у поглављу 
Класа 0.

(3) Потраживања за камате, дивиденде и друге финан-
сијске приходе обухватају обрачунате камате, дивиден-
де и друге финансијске приходе који се односе на текући 
обрачунски период. Ова потраживања се евидентирају на 
обрачунском основу у корист прихода обрачунско каракте-
ра (група конта 77) у тренутку стицања права, у складу са 
МРС-ЈС 9 и другим релевантним рачуноводственим стан-
дардима и прописима.

(4) Потраживања од запослених обухватају потра-
живања од запослених по основу аконтација за службена 
путовања, по основу накнада штета које су запослени при-
чинили, по основу мањкова који се надокнађују од запосле-
них, по основу коришћења мобилних телефона и друга 
слична потраживања.

(5) Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и 
непореске приходе евидентирају се у оквиру краткороч-
них потраживања, на прописаним аналитичким контима, 
на основу података из пореског књиговодства у складу са 
МРС-ЈС 23.

(6) Потраживања за порезе, доприносе и непореске 
приходе који су репрограмирани, односно за које је проду-
жен рок плаћања, а који доспијевају на наплату у року до 
годину дана, евидентирају се у оквиру краткорочних потра-
живања, на прописаним аналитичким контима, на основу 
података из пореског књиговодства.

(7) Потраживања за више плаћене порезе, доприно-
се и непореске приходе обухватају потраживања за више 
плаћене порезе, доприносе и друге дажбине утврђене на 
дан билансирања на контима подсинтетичког конта 22219 - 
Обавезе за порезе и доприносе на плату, 22229 - Обавезе за 
порезе и доприносе на накнаде, 22315 - Обавезе за порезе и 
доприносе на терет послодавца у земљи и 22325 - Обавезе 
за порезе и доприносе на терет послодавца у иностранству.

(8) Потраживања по основу пореза на додату вријед-
ност обухватају прелазна аналитичка конта 123711, 123712, 
123713, 123714, 123715 и 123716 на којима се у току об-
рачунског периода - мјесеца евидентирају потраживања 
по основу ПДВ-а, у примљеним фактурама од домаћих 
добављача, плаћеног при увозу, у датим авансима, обра-
чунатог на услуге иностраних лица, паушално исплаће-
ног пољопривредним произвођачима и по основу других 
износа аконтационог ПДВ-а. На крају обрачунског перио-
да - мјесечно салда ових аналитичких конта се затварају са 
салдом на аналитичким контима 223161, 223162, 223168 на 
којима се евидентирају обавезе по основу ПДВ-а по изда-
тим фактурама, у примљеним авансима и други износи 
обрачунатог ПДВ-а. Уколико су потраживања већа од оба-
веза по основу ПДВ-а, разлика се књижи на дуговну страну 
аналитичког конта 123719 - Потраживања по основу разли-
ке између аконтационог и обрачунатог пореза на додату 
вриједност. Потраживања се затварају по основу поврата 
ПДВ-а од стране надлежне пореске институције или се пре-
носе као аконтација ПДВ-а за наредни порески период.

(9) Остала краткорочна потраживања обухватају депо-
зите и кауције и потраживања за накнаду штете у земљи 
и иностранству и остала некласификована краткорочна 
потраживања у земљи и иностранству.

Члан 69.
(1) На контима подгрупе 127 - Краткорочна разгра-

ничења исказују се разграничени расходи, разграничени 
приходи и остала разграничења на период краћи од годину 
дана.

(2) Разграничени расходи обухватају издатке текућег 
обрачунског периода који ће тек у наредном периоду поста-
ти расходи, нпр. потраживања за унапријед плаћене пре-
мије осигурања, закупнину, претплату на стручне часописе 

и публикације, трошкове енергије и сличне авансне уплате 
у земљи и иностранству.

(3) Разграничени приходи обухватају приходе текућег 
обрачунског периода који ће тек у наредном периоду поста-
ти примици, нпр. обрачунати приходи од камата текућег 
обрачунског периода који доспијевају за наплату у наред-
ном обрачунском периоду.

(4) Остала краткорочна разграничења обухвата-
ју разграничене трошкове по основу обавеза, односно 
унапријед плаћене расходе по основу трошкова сервиси-
рања обавеза који се укључују у ефективну каматну сто-
пу у складу са МРС-ЈС 29 и другим релевантним рачуно-
водственим стандардима и прописима, разграничења по 
основу неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме 
родитељског одсуства и боловања које се рефундирају од 
фондова обавезног социјалног осигурања, те извршене 
авансне уплате за прибављање нефинансијске имовине у 
земљи и иностранству и остала некласификована кратко-
рочна разграничења.

Члан 70.
На контима подгрупе 128 - Остала краткорочна фи-

нансијска имовина исказује се краткорочна финансијска 
имовина која није претходно класификована.

Члан 71.
На контима подгрупе 129 - Краткорочна финансијска 

имовина и разграничења из трансакција између или 
унутар јединица власти исказује се краткорочна финан-
сијска имовина и разграничења произашла из трансакција 
између различитих јединица власти или унутар исте једи-
нице власти.

Класа 2 - Обавезе и разграничења

Члан 72.
(1) У складу са МРС-ЈС 19 и другим релевантним рачу-

новодственим стандардима и прописима, обавезе се могу 
класификовати као садашње обавезе (законске или изведе-
не), резервисања или потенцијалне обавезе.

(2) Садашње обавезе су обавезе буџетских корисника 
које проистичу из прошлих догађаја, чије измирење ће до-
вести до одлива ресурса који представљају економске кори-
сти или услужни потенцијал буџетског корисника.

(3) Резервисања су садашње обавезе са неизвјесним ро-
ком доспијећа и износом, али за које постоји вјероватноћа 
да ће за њихово измирење бити потребан одлив ресурса 
који представљају економске користи или услужни потен-
цијал и за које се може извршити поуздана процјена износа 
обавезе.

(4) Потенцијална обавеза је могућа обавеза која настаје 
на основу прошлих догађаја и чије постојање се потврђује 
само настанком или ненастанком једног или више неиз-
вјесних будућих догађаја који нису у потпуности под кон-
тролом буџетског корисника, или садашња обавеза која 
настаје по основу прошлих догађаја, али није призната, јер 
није вјероватно да ће одлив ресурса који представља еко-
номске користи или услужни потенцијал бити захтијеван за 
измирење обавезе или се износ обавезе не може довољно 
поуздано одмјерити.

(5) Предмет књиговодственог евидентирања на класи 2 
и исказивања у билансу стања су садашње обавезе и резер-
висања. Потенцијалне обавезе се не признају кроз биланс 
стања него се објелодањују у нотама/напоменама уз финан-
сијски извјештај.

(6) Обавезе се иницијално признају по номиналном 
износу којег чини фер вриједност робе или услуга, за које 
је добављач доставио фактуру или постоји формални спо-
разум из кога проистиче обавеза плаћања (нпр. плаћања у 
вези са социјалним давањима).

(7) Вредновање обавеза на датум биланса стања врши 
се у висини номиналне или дисконтоване вриједности оче-
киваних одлива ресурса који представљају економске кори-
сти или услужни потенцијал буџетског корисника.
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(8) Финансијске обавезе се класификују, признају и 
вреднују у складу са МРС-ЈС 28, МРС-ЈС 29 и МРС-ЈС 30.

(9) Према рочности, обавезе се дијеле на:
1) краткорочне (текуће) обавезе - обавезе за које се 

очекује да ће бити измирене у уобичајеном току циклуса 
пословања буџетског корисника, које се држе првенствено 
ради трговине, чије измирење доспијева у оквиру дванаест 
мјесеци од датума извјештавања или буџетски корисник 
нема безусловно право одлагања обавезе за најмање двана-
ест мјесеци након датума извјештавања и

2) дугорочне обавезе - обавезе које не испуњавају ни 
један од претходно наведених критеријума на основу којих 
би се могле разврстати као краткорочне обавезе.

Члан 73.
На контима подгрупе 211 - Дугорочне финансијске 

обавезе исказују се обавезе у земљи и иностранству по 
основу издатих дугорочних хартија од вриједности (обве-
знице и сл.), дугорочних финансијских деривата (фјучерси, 
форварди, опције, свопови и сл.) и зајмова који доспијевају 
у року дужем од годину дана, а који су примљени од до-
маћих јавних и приватних финансијских и нефинансијских 
субјеката или из иностранства.

Члан 74.
(1) На контима подгрупе 217 - Дугорочна резервисања 

и разграничења исказују се разграничени расходи, прихо-
ди, дугорочна резервисања и остала разграничења на пе-
риод дужи од годину дана.

(2) На конту 217131 - Дугорочна резервисања евиденти-
рање се врши у складу са МРС-ЈС 19 и другим релевантним 
рачуноводственим стандардима и прописима, уз истовре-
мено признавање расхода на одговарајућем аналитичком 
конту у оквиру синтетичког конта 4713 - Расходи резерви-
сања по основу обавеза.

(3) Када измирење обавеза по основу којих су изврше-
на резервисања постане извјесно, приступа се планирању 
средстава у буџету за те намјене и књиговодственом иска-
зивању њиховог износа на одговарајућим контима расхода 
или издатака и стварних обавеза, уз истовремено искњижа-
вање резервисања у корист обрачунских прихода на одго-
варајућем аналитичком конту у оквиру синтетичког конта 
7713 - Приходи од укидања резервисања по основу обавеза.

(4) Уколико се утврди да по основу резервисања неће 
доћи до одлива ресурса који представљају економске ко-
ристи или услужни потенцијал буџетског корисника, врши 
се њихово искњижавање у корист обрачунских прихода на 
одговарајућем аналитичком конту у оквиру синтетичког 
конта 7713 - Приходи од укидања резервисања по основу 
обавеза.

Члан 75.
На контима подгрупе 218 - Остале дугорочне обавезе 

евидентирају се дугорочне обавезе верификоване по закону 
о унутрашњем дугу, те остале обавезе са роком доспијећа 
преко годину дана које нису претходно класификоване.

Члан 76.
На контима групе 219 - Дугорочне обавезе и разгра-

ничења из трансакција између или унутар јединица 
власти исказују се дугорочне обавезе и разграничења про-
изашла из трансакција између различитих јединица власти 
или унутар исте јединице власти.

Члан 77.
На контима подгрупе 221 - Краткорочне финансијске 

обавезе исказују се обавезе у домаћој и страној валути по 
основу готовинских еквивалената (чекови, акцептни нало-
зи, платне картице и сл.), обавезе у земљи и иностранству 
по основу краткорочних и дијела дугорочних хартија од 
вриједности које доспијевају у року до годину дана (мје-
нице, обвезнице, благајнички и комерцијални записи, цер-
тификати о депозиту, трезорски записи и сл.), краткорочне 
обавезе по основу финансијских деривата (фјучерси, фор-

варди, опције, свопови и сл.), обавезе по основу краткороч-
них и дијела дугорочних зајмова који доспијевају у року 
до годину дана, а који су примљени од домаћих јавних и 
приватних финансијских и нефинансијских субјеката или 
субјеката из иностранства.

Члан 78.
На контима подгрупе 222 - Обавезе за лична примања 

запослених исказују се обавезе по основу бруто плата и 
накнада плата (за вријеме боловања, родитељског и осталог 
одсуства) и бруто накнада трошкова и осталих личних при-
мања по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи 
према физичким лицима са којима је заснован радни однос.

Члан 79.
(1) На контима подгрупе 223 - Обавезе из пословања 

исказују се обавезе према правним лицима за набавку робе, 
услуга и сталне имовине, обавезе према физичким лицима 
која нису у радном односу, обавезе по судским рјешењима, 
обавезе за поврат и прекњижавање пореза, обавезе за по-
резе и доприносе на терет послодавца, обавезе по основу 
пореза на додату вриједност, обавезе за примљене депозите 
и кауције, обавезе за примљене авансе и остале некласифи-
коване обавезе из пословања у земљи и иностранству.

(2) Обавезе по основу пореза на додату вриједност обу-
хватају прелазна аналитичка конта 223161, 223162 и 223168 
на којима се у току обрачунског периода - мјесеца евиден-
тирају обавезе по основу ПДВ-а по издатим фактурама, у 
примљеним авансима и по основу других износа обрачуна-
тог ПДВ-а. На крају обрачунског периода - мјесечно, салда 
ових аналитичких конта се затварају са салдом на анали-
тичким контима 123711, 123712, 123713, 123714, 123715 и 
123716 на којима се евидентирају потраживања по осно-
ву ПДВ-а у примљеним фактурама од домаћих добавља-
ча, плаћеног при увозу, у датим авансима, обрачунатог на 
услуге иностраних лица, паушално исплаћеног пољопри-
вредним произвођачима и по основу других износа аконта-
ционог ПДВ-а. Уколико су обавезе веће од потраживања по 
основу ПДВ-а, разлика се књижи на потражну страну ана-
литичког конта 223169 - Обавезе по основу разлике између 
обрачунатог и аконтационог пореза на додату вриједност. 
Обавезе се затварају исплатом према надлежним пореским 
институцијама.

Члан 80.
На контима подгрупе 224 - Обавезе за расходе финан-

сирања и друге финансијске трошкове исказују се оба-
везе у земљи и иностранству по основу камата на издате 
хартије од вриједности (мјенице, обвезнице и сл.), трошко-
ва финансирања по основу финансијских деривата (фјучер-
си, форварди, опције, свопови и сл.), камата на примљене 
зајмове од домаћих јавних и приватних финансијских и 
нефинансијских субјеката или из иностранства, трошкова 
сервисирања зајмова, негативних курсних разлика и зате-
зних камата.

Члан 81.
На контима подгрупе 225 - Обавезе за субвенције, 

грантове и дознаке на име социјалне заштите исказују се 
обавезе за субвенције, грантове и дознаке на име социјалне 
заштите које се исплаћују из буџета Републике, општина, 
градова и институција обавезног социјалног осигурања.

Члан 82.
(1) На контима подгрупе 227 - Краткорочна резерви-

сања и разграничења исказују се разграничени расходи, 
приходи, резервисања и остала разграничења на период 
краћи од годину дана.

(2) На конту 227311 - Краткорочна резервисања еви-
дентирање се врши у складу са МРС-ЈС 19 и другим ре-
левантним рачуноводственим стандардима и прописима, 
уз истовремено признавање расхода на синтетичком конту 
4713 - Расходи резервисања по основу обавеза.

(3) У буџету за наредну годину планирају се средства 
за намјене из става 2. овог члана и врши се књиговодстве-
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но исказивање њиховог износа на одговарајућим контима 
расхода или издатака и стварних обавеза, уз истовремено 
искњижавање резервисања у корист обрачунских прихода 
на синтетичком конту 7713 - Приходи од укидања резерви-
сања по основу обавеза.

(4) Уколико се утврди да по основу резервисања неће 
доћи до одлива ресурса који представљају економске ко-
ристи или услужни потенцијал буџетског корисника, врши 
се њихово искњижавање у корист обрачунских прихода на 
синтетичком конту 7713 - Приходи од укидања резерви-
сања по основу обавеза.

Члан 83.
На контима подгрупе 228 - Остале краткорочне оба-

везе евидентирају се обавезе са роком доспијећа до годину 
дана, које нису претходно класификоване.

Члан 84.
На контима подгрупе 229 - Краткорочне обавезе и ра-

зграничења из трансакција између или унутар јединица 
власти исказују се краткорочне обавезе и разграничења 
произашла из трансакција између различитих јединица 
власти или унутар исте јединице власти.

Класа 3 - Властити извори и ванбилансна евиденција

Члан 85.
(1) Властити извори представљају нето имовину, од-

носно разлику између укупне имовине и укупних обавеза 
презентованих у билансу стања.

(2) Властите изворе чине трајни извори, резерве и фи-
нансијски резултат.

Члан 86.
(1) На контима подгрупе 311 - Трајни извори средста-

ва евидентирају се извори који стоје на располагању на не-
одређено вријеме, односно који немају рок доспијећа.

(2) Трајни извори средстава формирају се:
1) из иницијалних средстава (оснивачког улога) обе-

збијеђених за оснивање буџетског корисника у складу са 
одлуком управе,

2) из расподијељеног финансијског резултата ранијих 
година,

3) по основу имовине која не подлијеже амортизацији, а 
која је добијена без накнаде и

4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и дру-
гим релевантним прописима.

Члан 87.
(1) На контима подгрупе 321 - Резерве евидентирају се ре-

валоризационе резерве, резерве из резултата и остале резерве 
које се формирају у складу са прописима и одлукама управе.

(2) Ревалоризационе резерве се формирају по основу 
процјене фер вриједности нефинансијске и финансијске 
имовине у складу са МРС-ЈС 16, МРС-ЈС 17, МРС-ЈС 29, 
МРС-ЈС 31 и другим релевантним рачуноводственим стан-
дардима и прописима.

(3) Ако се једна ставка имовине ревалоризује, у складу 
са захтјевима међународних рачуноводствених стандарда, 
приступа се ревалоризацији цијеле групе имовине која је 
исказана као једна ставка за сврхе објелодањивања у фи-
нансијским извјештајима.

(4) Ако се књиговодствена вриједност неке групе сред-
става увећа усљед ревалоризације, то повећање евидентира 
се на ревалоризационим резервама, осим за износ који се 
признаје као добитак у мјери у којој поништава умањење 
вриједности по основу ревалоризације исте групе средста-
ва претходно признато као губитак.

(5) Ако се књиговодствена вриједност неке групе сред-
става смањи усљед ревалоризације, то смањење се признаје 
као губитак, осим за износ који се књижи директно на ду-
говној страни ревалоризационих резерви у мјери у којој 
постоји потражни салдо ревалоризационих резерви за ту 
групу имовине.

(6) Повећања и смањења по основу ревалоризације, 
која се односе на појединачна средства у оквиру једне гру-
пе имовине, компензирају се једна са другим у оквиру те 
групе, али не и са различитим групама имовине.

(7) Ревалоризационе резерве се амортизују током упо-
требе имовине по основу које су и формиране, а у висини 
разлике између већег износа амортизације обрачунате на 
ревалоризовану вриједност и мањег износа амортизације 
обрачунате на историјску вриједност имовине.

(8) Коначно поништавање преосталих ревалоризацио-
них резерви врши се у корист резултата у моменту расходо-
вања имовине по основу које су и формиране.

(9) Резерве из резултата формирају се по основу расподје-
ле позитивног финансијског резултата ранијих година и служе 
за покривање очекиваног негативног финансијског резултата.

Члан 88.
(1) На контима подгрупе 331 - Финансијски резултат 

евидентирају се финансијски резултат ранијих година и 
финансијски резултат текуће године.

(2) Потражни салдо конта 331111 - Финансијски резул-
тат ранијих година може се расподијелити у корист трај-
них извора средстава, резерви из резултата и за покривање 
буџетских расхода у години када се врши расподјела. Рас-
подјела финансијског резултата за покривање буџетских 
расхода у години када се врши расподјела може се вршити 
максимално до износа исказаног буџетског суфицита на 
дан утврђивања резултата.

(3) Дуговни салдо конта 331111 - Финансијски резултат 
ранијих година може се покрити из резерви из резултата. 
Уколико постојећи салдо резерви из резултата није до-
вољан, преостали дио дуговног салда конта 331111 може се 
покрити на терет трајних извора средстава.

(4) Финансијски резултат текуће године представља 
разлику између прихода (класа 7) и расхода (класа 4), ко-
риговану за износе директних књижења на конту 331211 у 
складу са МРС-ЈС и другим релевантним рачуноводстве-
ним прописима. У сљедећој години салдо конта 331211 - 
Финансијски резултат текуће године преноси се на конто 
331111 - Финансијски резултат ранијих година.

(5) Финансијски резултат текуће године није једнак појму 
буџетског суфицита/дефицита (буџетског мањка/вишка).

(6) Буџетски суфицит/дефицит представља разлику између 
збира прихода, без прихода обрачунског карактера и примитака 
за нефинансијску имовину, и збира расхода, без расхода обра-
чунског карактера и издатака за нефинансијску имовину:

Буџетски суфицит/дефицит = (класа 7 - група 77 + класа 
8) - (класа 4 - група 47 + класа 5).

Члан 89.
(1) На контима групе 39 - Ванбилансна евиденција 

евидентирају се пословни догађаји који немају директног 
утицаја на имовину, обавезе и изворе него само отварају 
могућност за такав утицај у будућности (основна сред-
ства у закупу, примљена туђа роба и материјал, хартије од 
вриједности ван промета, гаранције, одобрени, а неповуче-
ни кредити и сл.).

(2) Књижења на контима групе 39 врше се истовреме-
ним евидентирањем на контима подгрупе 391 - Ванбиланс-
на актива и контима подгрупе 392 - Ванбилансна пасива.

(3) Ванбилансна актива и ванбилансна пасива морају 
бити у равнотежи.

(4) Конта ванбилансне активе и ванбилансне пасиве 
међусобно се затварају када престане могући утицај по-
словних догађаја из става 1. овог члана.

Класа 4 - Расходи

Члан 90.
(1) Расходи су смањења економских користи или ус-

лужног потенцијала током извјештајног периода, у облику 
одлива или трошења средстава или настанка обавеза које 
доводе до смањења нето имовине/капитала.
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(2) Расходи се признају на обрачунском основу, у пе-
риоду у ком је и обавеза за плаћање настала без обзира да 
ли је извршено и само плаћање.

(3) Расходи обухватају текуће расходе, расходе обра-
чунског карактера и трансфере између и унутар јединица 
власти.

(4) Вредновање расхода (изузев расхода обрачунског 
карактера) врши се по номиналној вриједности очекиваног 
одлива готовине или готовинског еквивалента.

(5) Салда конта класе 4 не преносе се у наредну годину.

Члан 91.
(1) На контима подгрупе 411 - Расходи за лична при-

мања запослених исказују се расходи за бруто плате, бру-
то накнаде трошкова и осталих личних примања запосле-
них по основу рада, расходе за накнаду плата за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
и бруто расходе за отпремнине и једнократне помоћи, уз 
одобрење одговарајућих конта подгрупе 222 - Обавезе за 
лична примања.

(2) Расходи за бруто плате запослених обухватају 
основну нето плату запослених на одређено и неодређено 
вријеме, нето накнаде плата за годишњи одмор и плаћено 
одсуство, нето додатке на плату по основу радног стажа, 
прековременог рада, ноћног рада, рада током празника, 
дежурства, приправности, теренског рада, отежаних усло-
ва рада и слично и припадајуће порезе и доприносе за 
социјално осигурање (пензијско-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, осигурање од незапослености, дје-
чију заштиту и сл.).

(3) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих лич-
них примања запослених по основу рада обухватају нето 
накнаде за превоз, смјештај, одвојени живот, селидбу, топ-
ли оброк, регрес за годишњи одмор, зимницу, огрев, јуби-
ларне награде, награде за посебне резултате рада, дневнице 
за службена путовања у земљи и иностранству, те припа-
дајуће порезе и доприносе за социјално осигурање на те 
накнаде.

(4) Расходи за накнаду плата запослених за вријеме 
боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата 
обухватају нето накнаде запосленима за вријеме краћег од-
суства са посла усљед болести, родитељског или осталог 
одсуства, те припадајуће порезе и доприносе за социјално 
осигурање обрачунате на накнаду плата за вријеме боло-
вања (без обзира о ком број дана се ради), родитељског 
или осталог одсуства, које исплаћује послодавац у складу 
са законом, без права на рефундацију од фонда обавезног 
социјалног осигурања.

(5) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи обу-
хватају нето отпремнине по колективном уговору, новчане 
помоћи у случају рођења дјетета, новчане помоћи у случају 
смрти радника или члана уже породице, новчане помоћи 
у случају болести или инвалидности, новчане помоћи у 
случају елементарних непогода или пожаре, остале једно-
кратне помоћи запосленим лицима, те припадајуће порезе 
и доприносе за социјално осигурање на отпремнине и јед-
нократне помоћи.

Члан 92.
(1) На контима подгрупе 412 - Расходи по основу ко-

ришћења робе и услуга исказују се расходи за закуп, енер-
гију, комуналне, комуникационе и транспортне услуге, ре-
жијски материјал, остали материјал (материјал за посебне 
намјене), текуће одржавање, путовања и смјештаја, струч-
не услуге, услуге одржавања јавних површина и заштите 
животне средине и остали некласификовани расходи, уз 
одобрење одговарајућих конта подгрупе 223 - Обавезе из 
пословања (односно 229 - Краткорочне обавезе и разграни-
чења између или унутар јединица власти).

(2) Расходи по основу закупа обухватају расходе по 
основу закупа зграда и грађевинских објеката, постројења 
и опреме, осталих произведених сталних средстава, закуп 
непроизведених сталних средстава и расходе по основу 
осталог закупа.

(3) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, 
комуникационих и транспортних услуга обухватају расхо-
де по основу утрошка гријне и расвјетне енергије, расходе 
за комуналне услуге, услуге комуникација и услуге превоза 
робе и ствари.

(4) Расходи за режијски материјал обухватају расходе 
по основу набавке канцеларијског материјала, материја-
ла за одржавање чистоће, стручне литературе, часописа и 
дневне штампе и осталог режијског материјала.

(5) Расходи за материјал за посебне намјене обухватају 
расходе по основу набавке материјала за пољопривреду, ме-
дицинског и лабораторијског материјала, материјала за обра-
зовање, науку, културу и спорт, специјалног материјала (за 
потребе полиције, војске, цивилне заштите, ватрогасних и 
комуналних служби) и осталог материјала за посебне намјене.

(6) Расходи за текуће одржавање обухватају расходе за 
текуће одржавање зграда, грађевинских објеката, опреме и 
остало текуће одржавање.

(7) Расходи по основу путовања и смјештаја обухвата-
ју расходе по основу службених путовања у земљи и ино-
странству (осим дневнице.), смјештаја народних посланика 
и скупштинских одборника за вријеме трајања сједница и 
расходе по основу утрошка горива приликом путовања слу-
жбеним возилима.

(8) Расходи за стручне услуге обухватају расходе за 
услуге финансијског посредовања, осигурања, информи-
сања и медија, ревизијске и рачуноводствене услуге, правне 
и административне услуге, услуге процјене и вјештачења, 
компјутерске услуге и остале стручне услуге (као што су 
образовне, едукативне, научноистраживачке услуге, услуге 
израде елабората, студија, пројектне документације и сл.).

(9) Расходи за услуге одржавања јавних површина и за-
штите животне средине обухватају расходе за услуге одр-
жавања, уређења и чишћења јавних површина, укључујући 
и расходе по основу утрошка електричне расвјете и воде 
на јавним површинама и расходе за испитивање и заштиту 
животне средине.

(10) Остали непоменути расходи обухватају расходе за 
стручно усавршавање запослених, бруто накнаде за рад ван 
радног односа, расходе по основу репрезентације, расходе 
по основу пореза, доприноса и непореских накнада на те-
рет послодавца и остале непоменуте расходе (као што су 
расходи за израду медаља, чланарине и сл.).

Члан 93.
(1) На контима подгрупе 413 - Расходи финансирања 

и други финансијски трошкови исказују се расходи по 
основу камата на издате хартије од вриједности и расходи 
финансирања по основу финансијских деривата у земљи 
и иностранству, камата на примљене зајмове од јавних и 
приватних финансијских и нефинансијских субјеката из 
земље и из иностранства, трошкова сервисирања примље-
них зајмова у земљи и иностранству, негативних курсних 
разлика из пословних и инвестиционих активности и за-
тезних камата, уз одобрење одговарајућих конта подгрупе 
224 - Обавезе за расходе финансирања и друге финансијске 
трошкове.

(2) Расходи по основу камата на издате хартије од 
вриједности обухватају камате на издате мјенице, обвезни-
це и остале хартије од вриједности у земљи и иностранству.

(3) Расходи финансирања по основу финансијских де-
ривата обухватају расходе финансирања по основу фјучер-
са, форварда, опција, свопова и осталих финансијских де-
ривата у земљи и иностранству.

(4) Расходи по основу камата на примљене зајмове у 
земљи обухватају камате на зајмове примљене од домаћих 
јавних и приватних финансијских и нефинансијских субје-
ката и осталих домаћих кредитора.

(5) Расходи по основу камата на примљене зајмове из 
иностранства обухватају камате на зајмове примљене од 
страних влада, међународних организација, финансијских 
и нефинансијских организација и осталих кредитора из 
иностранства.
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(6) Трошкови сервисирања примљених зајмова обу-

хватају трошкове провизије, комисионе провизије, обраде 
кредитне документације и остале трошкове сервисирања 
кредита примљених у земљи и иностранству.

(7) Расходи по основу негативних курсних разлика из 
пословних и инвестиционих активности обухватају расхо-
де обрачунате по основу краткорочних обавеза из послов-
них и инвестиционих активности усљед кретања курсева 
страних валута. Курсне разлике обрачунате по основу глав-
нице дуга (активност формалног и неформалног финанси-
рања) евидентирају се у оквиру расхода обрачунског карак-
тера (група конта 47).

(8) Расходи по основу затезних камата обухватају затез-
не камате, проистекле из формалног или неформалног фи-
нансирања, које се плаћају у земљи и иностранству.

Члан 94.
(1) На контима подгрупе 414 - Субвенције исказују се 

субвенције јавним и приватним финансијским и нефинан-
сијским субјектима. Субвенције се дозначавају искључиво 
произвођачима учинака (роба и услуга), а не крајњим пот-
рошачима и имају за циљ да утичу на обим производње, 
цијену по којој се учинци продају или надокнаду произво-
ђачу по неком другом основу (нпр. субвенције за запошља-
вање одређеног броја и категорија радне снаге, субвенције 
за смањење емисија штетних материја, плаћање камате за 
рачун субјекта и сл.). Дознака средстава у циљу докапита-
лизације или покрића нагомиланог дуга субјекта нема ка-
рактер субвенције.

(2) Субвенције јавним финансијским субјектима обу-
хватају субвенције Инвестиционо-развојној банци и фон-
довима под управом Инвестиционо-развојне банке и оста-
лим јавним финансијским субјектима.

(3) Субвенције јавним нефинансијским субјектима обу-
хватају субвенције јавним предузећима у области пољо-
привреде, водопривреде и шумарства, саобраћаја и веза, 
трговине и туризма, производње електричне енергије, гаса 
и слично, рударства, грађевинарства, медија и осталим 
областима.

(4) Субвенције финансијским субјектима (осим јавних) 
обухватају субвенције банкама, микрокредитним друштви-
ма, лизинг друштвима, осигуравајућим друштвима, ин-
вестиционим фондовима и осталим финансијским субјек-
тима који су у приватном власништву.

(5) Субвенције нефинансијским субјектима (осим јав-
них) обухватају субвенције приватним произвођачима 
учинака (роба и услуга) у области пољопривреде, водопри-
вреде и шумарства, саобраћаја и веза, трговине и туризма, 
производње електричне енергије, гаса и слично, рударства, 
грађевинарства, медија и осталим областима.

Члан 95.
(1) На контима подгрупе 415 - Грантови исказују се 

текући и капитални грантови дати у земљи или у ино-
странство. Грант представља бесповратну дознаку која има 
за циљ да помогне у обављању редовних активности или 
специфичне групе активности (пројекта) примаоца гранта. 
Дијеле се на текуће, који се дају у сврху текуће потрошње, 
и капиталне, који се дају у сврху капиталних улагања од 
стране примаоца гранта.

(2) Грантови у иностранство обухватају текуће и капи-
талне грантове дате страним владама, међународним орга-
низацијама и осталим субјектима у иностранству.

(3) Грантови у земљи обухватају текуће и капиталне 
грантове непрофитним субјектима, као што су политичке, 
хуманитарне, спортске и омладинске, етничке и вјерске ор-
ганизације и удружења, организације и удружења за афир-
мацију породице и заштиту права жена, дјеце, избјеглих и 
расељених лица, бораца и особа са инвалидитетом, орга-
низације и удружења у области здравствене и социјалне за-
штите, образовања, науке и културе, економске и привред-
не сарадње и слично, те остале текуће и капиталне гранто-
ве у земљи. Остали текући и капитални грантови у земљи 
обухватају трансфере јавним и приватним финансијским 

и нефинансијским (профитним) субјектима из различи-
тих области привреде који немају карактер субвенција, те 
трансфере појединцима (физичким лицима) које немају ка-
рактер дознака на име социјалне заштите.

Члан 96.
(1) На контима подгрупе 416 - Дознаке на име со-

цијалне заштите које се исплаћују из буџета Републи-
ке, општина и градова исказују се дознаке грађанима-
корисницима социјалне заштите и пружаоцима услуга 
социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова. Дознаке на име социјалне заштите 
представљају бесповратне дознаке у новцу или натури са 
циљем заштите цијелог становништва или посебне групе 
грађана од одређених социјалних ризика. Социјални ризик 
је неки догађај или околност који може негативно да утиче 
на добробит домаћинства или појединца, у смислу наме-
тања додатних трошкова или умањења њихових прихода. 
Дијеле се на текуће, које се дају у сврху текуће потрошње 
и капиталне, које се дају у сврху капиталних улагања од 
стране примаоца дознаке.

(2) Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Ре-
публике, општина и градова обухватају текуће и капиталне 
дознаке извршене на рачун штићеника установа социјал-
не заштите (центри за социјални рад и слично) по основу 
сталне или једнократне социјалне помоћи, те на рачун фи-
зичких лица по основу инвалиднина, помоћи породицама 
палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жрта-
ва рата, помоћи избјеглим и расељеним лицима, помоћи 
ученицима, студентима и појединцима у области науке и 
културе, помоћи породици, дјеци и младима, помоћи пен-
зионерима и незапосленим лицима и слично, као и дознаке 
грађанима у натури. Аналитичка конта у оквиру подсин-
тетичког конта 41611 и 41613 користе искључиво јавне 
установе социјалне заштите у складу са прописом којим се 
уређује материја социјалне заштите (центри за социјални 
рад и слично).

(3) Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите 
које се исплаћују из буџета Републике, општина и градо-
ва обухватају дознаке извршене на рачун пружаоца услу-
га штићеницима установа социјалне заштите, породицама 
палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних жртава 
рата, избјеглицама, расељеним лицима, ученицима, студен-
тима и појединцима у области науке и културе, породица-
ма, дјеци и младима, пензионерима, незапосленим лицима 
и слично, као и дознаке пружаоцима услуга социјалне за-
штите у натури (услов је да установе пружаоци услуга нису 
буџетски корисници). Аналитичка конта у оквиру подсин-
тетичког конта 41631 користе искључиво установе социјал-
не заштите у складу са законом о социјалној заштити (цен-
три за социјални рад и слично).

Члан 97.
(1) На контима подгрупе 417 - Дознаке на име со-

цијалне заштите које исплаћују институције оба-
везног социјалног осигурања исказују се дознаке по 
основу пензијског осигурања, здравственог осигурања, 
осигурања од незапослености, те дознаке по основу дје-
чије заштите конта подгрупе 417 користе се искључиво 
у књиговодству институција обавезног социјалног оси-
гурања које се у Закону о буџетском систему Републике 
Српске дефинишу као фондови (Фонд за пензијско и ин-
валидско осигурање Републике Српске, Фонд здравстве-
ног осигурања Републике Српске, Јавни фонд за дјечију 
заштиту Републике Српске, Завод за запошљавање Репу-
блике Српске).

(2) Дознаке по основу пензијског осигурања обухвата-
ју дознаке грађанима кроз готовинске исплате пензија или 
накнаде у натури, дознаке другим институцијама обавезног 
социјалног осигурања, као што је нпр. уплата здравственог 
осигурања за пензионере, дознаке пружаоцима услуга со-
цијалне заштите који не спадају у групу институција оба-
везног социјалног осигурања (под условом да пружаоци 
услуга нису буџетски корисници), те остале дознаке које се 
могу појавити по основу пензијског осигурања.
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(3) Дознаке по основу здравственог осигурања обухва-
тају дознаке грађанима кроз готовинске исплате рефунда-
ција трошкова услуга здравствене заштите или накнаде у 
натури, рефундације нето плата исплаћених од стране по-
слодаваца осигураним радницима за вријеме привремене 
спријечености за рад, дознаке у готовини или натури пру-
жаоцима услуга социјалне заштите који не спадају у групу 
институција обавезног социјалног осигурања (под условом 
да пружаоци услуга нису буџетски корисници), те остале 
дознаке које се могу појавити по основу здравственог оси-
гурања.

(4) Дознаке по основу осигурања од незапослености 
обухватају дознаке грађанима кроз готовинске накнаде или 
накнаде у натури, дознаке другим институцијама обавезног 
социјалног осигурања у складу са законом за осигурана 
лица која су изгубила радни статус, дознаке у готовини или 
натури пружаоцима услуга социјалне заштите који не спа-
дају у групу институција обавезног социјалног осигурања 
(под условом да пружаоци услуга нису буџетски корисни-
ци), те остале дознаке које се могу појавити по основу оси-
гурања од незапослености.

(5) Дознаке по основу дјечије заштите обухватају до-
знаке грађанима кроз готовинске исплате материнског до-
датка, дјечијег додатка, једнократних накнада и слично или 
накнаде у натури, рефундације нето плата исплаћених од 
стране послодаваца осигураним радницима за вријеме по-
родиљског одсуства, дознаке у готовини или натури пру-
жаоцима услуга социјалне заштите који не спадају у групу 
институција обавезног социјалног осигурања (под условом 
да пружаоци услуга нису буџетски корисници), те остале 
дознаке које се могу појавити по основу дјечије заштите.

Члан 98.
На контима подгрупе 418 - Расходи финансирања, 

други финансијски трошкови и расходи трансакција 
размјене између или унутар јединица власти исказују 
се расходи финансирања, други финансијски трошкови и 
расходи трансакција размјене произашли из трансакција 
између различитих јединица власти или унутар исте једи-
нице власти.

Члан 99.
На контима подгрупе 419 - Расходи по судским рје-

шењима исказују се расходи по основу главнице и кама-
те по судским рјешењима, расходи за адвокатске и правне 
услуге, те остали расходи по судским рјешењима.

Члан 100.
(1) На контима подгрупе 471 - Расходи обрачунског 

карактера исказују се расходи по основу набавне вријед-
ности реализованих залиха, амортизације, резервисања по 
основу обавеза, финансијски расходи обрачунског карак-
тера, расходи од усклађивања вриједности имовине, гу-
бици од продаје имовине, дате помоћи у натури, расходи 
по основу накнада запосленима у натури и остали расходи 
обрачунског карактера, који не захтијевају одлив готовине 
и као такви се не планирају у буџету него се евидентирају 
искључиво у циљу израде финансијског извјештаја.

(2) Набавна вриједност реализованих залиха обухвата 
набавну вриједност реализованих стратешких залиха, на-
бавну вриједност утрошених залиха материјала, набавну 
вриједност реализованих залиха робе у складишту, велеп-
родаји и малопродаји и набавну вриједност залиха ситног 
инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и слично издатих у упо-
требу.

(3) Амортизација је систематски (плански) распоред 
вриједности неког средства које се амортизује током ње-
говог вијека трајања и у смислу овог правилника обухва-
та расходе по основу амортизације зграда и грађевинских 
објеката, постројења и опреме, биолошке имовине, инве-
стиционе имовине, нематеријалне имовине, улагања на 
туђим некретнинама, постројењима и опреми и осталих 
сталних средстава.

(4) Резервисање по основу обавеза обухвата резерви-
сања по судским споровима, по основу поврата и прекњи-

жавања јавних прихода, по основу уговорених обавеза, за 
завршетак радова у гарантном року, за трошкове у гарант-
ном року за продату робу са гаранцијом и остала резерви-
сања по основу обавеза у складу са МРС-ЈС 19 и другим 
релевантним рачуноводственим стандардима и прописима.

(5) Финансијски расходи обрачунског карактера обу-
хватају обрачунате негативне курсне разлике (на новчана 
средства, недоспјела потраживања и обавезе по главници 
дуга и др.), расходе по основу ефеката валутне клаузуле и 
остале финансијске расходе обрачунског карактера.

(6) Расходи од усклађивања вриједности имовине обу-
хватају расходе по основу обезврјеђења, ревалоризације и 
осталих облика усклађивања вриједности нефинансијске и 
финансијске имовине.

(7) Губици од продаје имовине обухватају негативне 
нето ефекте продаје нефинансијске и финансијске имовине.

(8) Дате помоћи у натури обухватају помоћи у натури 
дате у иностранству и земљи, осим преноса имовине изме-
ђу буџетских корисника.

(9) Расходи по основу накнада запосленим у натури 
обухватају обрачунате расходе за накнаде које су запослени 
примили у стварима, услугама и сл. које нису купљене на 
тржишту већ су у власништву или су резултат производ-
ње послодавца, нпр. кроз коришћење стамбених зграда и 
станова, одмаралишта, спортских и рекреационих објеката, 
гаража, паркиралишта, превозних средстава, дневних об-
рока и пића, добијање дарова, коришћење зајмова уз камату 
испод референтне стопе и сл.

(10) Остали расходи обрачунског карактера обухвата-
ју мањкове, кало, растур, квар и лом, расходе по основу 
ефеката уговорене заштите од ризика, губитке по основу 
расходовања имовине, обрачунске расходе по основу ван-
редних догађаја и остале расходе обрачунског карактера.

Члан 101.
На контима групе 478 - Расходи обрачунског карак-

тера по основу односа између или унутар јединица вла-
сти исказују се расходи обрачунског карактера произашли 
из међусобних односа између различитих јединица власти 
или унутар исте јединице власти.

Члан 102.
На контима групе 487 - Трансфери између различи-

тих јединица власти исказују се дознаке према буџету или 
буџетским корисницима других јединица власти (држава, 
ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови обавезног 
социјалног осигурања и др.) које имају за циљ да помогну у 
обављању редовних активности или специфичне групе ак-
тивности (пројекта) примаоца дознаке. Дознаке из буџета 
једног нивоа власти на рачуне/у буџет другог нивоа власти 
које се односе на плаћања одређених врста пореза, допри-
носа, накнада, такса и слично или фактурисаних услуга не-
мају карактер трансфера.

Члан 103.
На контима групе 488 - Трансфери унутар исте је-

динице власти исказују се дознаке према другим буџет-
ским јединицама, али у оквиру исте јединице власти, нпр. 
дознаке средстава из буџета министарства агенцијама или 
јединицама за имплементацију пројеката у њиховој надле-
жности и слично.

Класа 5 - Издаци за нефинансијску имовину

Члан 104.
(1) Конта класе 5 представљају затворен систем кон-

та која служе за евидентирање издатака за нефинансијску 
имовину и не представљају позиције биланса успјеха.

(2) Издаци за нефинансијску имовину се евидентирају 
на дуговној страни аналитичких конта класе 5, уз истовре-
мено књижење на потражној страни корективног конта 
519999 - Рачун за преузимање издатака за нефинансијску 
имовину или 589999 - Рачун за преузимање издатака за не-
финансијску имовину из трансакција између или унутар 
јединица власти.
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(3) Књиговодственом евидентирању на контима класе 

5 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим 
билансним контима, који ће довести до новчаног одлива 
или затварања аванса за нефинансијску имовину из прет-
ходне године.

(4) Књиговодствено евидентирање на класи 5 врши се 
на обрачунском основу, у периоду за који је настала обавеза 
издатка за нефинансијску имовину, независно од тога да ли 
је по том основу до краја обрачунског периода дошло до 
готовинског одлива.

(5) Изузетак је када се на крају обрачунског периода 
жели извршити резервација расположивих средстава на 
ставкама планираним у буџету (или финансијском плану за 
ванбуџетска средства) за набавку/улагање у нефинансијску 
имовину. Резервисање буџетских средстава планираних за 
набавку/улагање у нефинансијску имовину може се извр-
шити уколико су испуњени сљедећи општи услови:

1) да је позиција планирана буџетом,
2) да постоји сагласност надлежне институције/органа 

за утрошак средстава,
3) да је покренут или завршен поступак јавних набавки 

или друга захтијевана процедура прибављања нефинан-
сијске имовине,

4) да постоји поуздана процјена износа обавезе и
5) да постоји вјероватноћа да ће за измирење обавезе 

бити потребан одлив средстава.
(6) Поред општих услова из става 5. овог члана могу 

бити прописани и посебни услови за одређену буџетску 
годину.

(7) Резервисање средстава се врши књижењем на ду-
говној страни аналитичких конта класе 5, уз истовремено 
књижење на потражној страни рачун за преузимање изда-
така за нефинансијску имовину. Евидентирање на контима 
биланса стања врши се у наредној години, у моменту на-
бавке нефинансијске имовине, односно стварног настанка 
обавезе за издатак за нефинансијску имовину.

(8) Вредновање издатака за нефинансијску имовину 
врши се по номиналној вриједности оствареног или очеки-
ваног одлива готовине или готовинског еквивалента.

(9) Салда конта класе 5 не преносе се у наредну годину.

Члан 105.
На контима подгрупе 511 - Издаци за произведену 

сталну имовину исказују се издаци за изградњу, приба-
вљање, инвестиционо одржавање, реконструкцију и адап-
тацију зграда и објеката, издаци за набавку и инвестиционо 
одржавање постројења и опреме, те издаци за биолошку, 
инвестициону и нематеријалну произведену имовину.

Члан 106.
На контима подгрупе 512 - Издаци за драгоцјености 

исказују се издаци за набавку драгог камења, нпр. дијама-
ната, племенитих метала, као што су немонетарно злато, 
платина, сребро и слично, књига, скулптура, слика и дру-
гих предмета који су признати као умјетничка дјела или 
антиквитети, накита велике вриједности који је направљен 
од драгог камења или племенитих метала, архивске грађе и 
осталих похрањених вриједности.

Члан 107.
На контима подгрупе 513 - Издаци за непроизведе-

ну сталну имовину исказују се издаци за прибављање и 
побољшање земљишта, подземних и површинских нала-
зишта, шума, вода, националних паркова, електромагнет-
них фреквенција и осталих природних добара и издаци за 
нематеријалну непроизведену имовину као што су патенти, 
концесије, лиценце и остала нематеријална непроизведена 
имовина.

Члан 108.
На контима подгрупе 514 - Издаци за сталну имовину 

намијењену продаји исказују се издаци за сталну имови-

ну која се држи с циљем продаје и класификује као текуће 
средство.

Члан 109.
На контима подгрупе 515 - Издаци за стратешке за-

лихе исказују се издаци за прибављање робних резерви и 
осталих стратешких залиха.

Члан 110.
На контима подгрупе 516 - Издаци за залихе материја-

ла, робе, ситног инвентара, амбалаже и сл. исказују се 
издаци за прибављање залиха туђих учинака који се држе 
за потребе потрошње, производње или продаје.

Члан 111.
На контима подгрупе 518 - Издаци за улагање на 

туђим некретнинама, постројењима и опреми исказују 
се издаци за улагања на туђим средствима која су привре-
мено узета/добијена на коришћење ради обављања дјелат-
ности.

Члан 112.
На контима подгрупе 581 - Издаци за нефинансијску 

имовину из трансакција између или унутар јединица 
власти исказују се издаци за нефинансијску имовину који 
су произашли из трансакција са буџетским корисницима 
који припадају другим јединицама власти или из трансак-
ција са буџетским корисницима који припадају истој једи-
ници власти.

Класа 6 - Издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова

Члан 113.
(1) Конта класе 6 представљају затворен систем конта 

која служе за евидентирање издатака за финансијску имо-
вину и отплату дугова и не представљају позиције биланса 
успјеха.

(2) Издаци за финансијску имовину и отплату дугова се 
евидентирају на дуговној страни аналитичких конта класе 
6, уз истовремено књижење на потражној страни коректи-
вног конта 619999 - Рачун за преузимање издатака за фи-
нансијску имовину, 629999 - Рачун за преузимање издатака 
за отплату дугова или 639999 - Рачун за преузимање оста-
лих издатака.

(3) Књиговодственом евидентирању на контима класе 
6 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим 
билансним контима који ће довести до новчаног одлива, 
укључујући и дате авансе који се затварају у сљедећој или 
наредним годинама.

(4) Књиговодствено евидентирање на класи 6 врши се 
на готовинском основу, у моменту исплате за финансијску 
имовину или отплату дугова без обзира да ли се новчани 
ток реализовао преко контролисаних банковних рачуна 
или не. На класи 6 евидентирају се и импутирани издаци 
по основу правдања аванса који су примљени у претходној 
или ранијим годинама.

(5) Вредновање издатака за финансијску имовину и 
отплату дугова врши се по номиналној вриједности оства-
реног (или импутираног) одлива готовине или готовинског 
еквивалента.

(6) Салда конта класе 6 не преносе се у наредну годину.

Члан 114.
(1) На контима подгрупе 611 - Издаци за финансијску 

имовину исказују се издаци по основу прибављања хартија 
од вриједности, акција, учешћа у капиталу, финансијских 
деривата, датих зајмова у земљи и иностранству и ороча-
вања новчаних средстава.

(2) Издаци за хартије од вриједности (изузев акција) 
обухватају издатке за прибављање хартија од вриједности 
(обвезница и сл.) других емитената у земљи и иностран-
ству.

(3) Издаци за акције и учешћа у капиталу обухватају 
издатке за прибављање акција и учешћа у капиталу јавних 
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и приватних финансијских и нефинансијских субјеката у 
земљи и иностранству.

(4) Издаци за финансијске деривате обухватају издатке 
по основу фјучерса, форварда, опција, свопова и осталих 
финансијских деривата у земљи и иностранству.

(5) Издаци за дате зајмове обухватају издатке по осно-
ву зајмова датих финансијским и нефинансијским јавним 
и приватним субјектима и осталим правним и физичким 
лицима из земље и иностранства.

(6) Издаци по основу орочавања новчаних средстава 
обухватају преносе новчаних средстава са трансакционих 
рачуна по основу орочавања код пословних банака, преко 
годину дана и до годину дана, у домаћој и страној валути.

Члан 115.
На контима подгрупе 618 - Издаци за финансијску имо-

вину из трансакција између или унутар јединица власти 
исказују се издаци за финансијску имовину који су произаш-
ли из трансакција са буџетским корисницима који припадају 
другим јединицама власти или трансакција са буџетским ко-
рисницима који припадају истој јединици власти.

Члан 116.
(1) На контима подгрупе 621 - Издаци за отплату дуго-

ва исказују се издаци по основу отплате главнице издатих 
хартија од вриједности, финансијских деривата, примље-
них зајмова од домаћих јавних и приватних финансијских 
и нефинансијских субјеката и других кредитора у земљи и 
из иностранства и издаци за отплату осталих дугова.

(2) Издаци за отплату главнице по издатим хартијама 
од вриједности (изузев акција) обухватају издатке по осно-
ву исплате доспјеле главнице по емитованим хартијама од 
вриједности (обвезнице и сл.) у земљи и иностранству.

(3) Издаци за отплату дуга по финансијским деривати-
ма обухватају издатке по основу исплате главнице дуга по 
основу фјучерса, форварда, опција, свопова и осталих фи-
нансијских деривата у земљи и иностранству.

(4) Издаци за отплату главнице примљених зајмова у 
земљи обухватају издатке по основу исплате доспјеле глав-
нице зајмова добијених од финансијских и нефинансијских 
јавних и приватних субјеката и других домаћих кредитора.

(5) Издаци за отплату главнице зајмова примљених из 
иностранства обухватају издатке по основу исплате доспје-
ле главнице зајмова добијених од страних влада, међуна-
родних организација, страних финансијских и нефинан-
сијских институција и осталих кредитора из иностранства.

(6) Издаци за отплату осталих дугова обухватају гото-
винске исплате за измирење обавеза верификованих у скла-
ду са законом о унутрашњем дугу, те издатке за отплату 
осталих дугова у складу са законом.

Члан 117.
На контима подгрупе 628 - Издаци за отплату дуго-

ва из трансакција између или унутар јединица власти 
исказују се издаци за отплату дугова који су произашли 
из трансакција са буџетским корисницима који припадају 
другим јединицама власти или трансакција са буџетским 
корисницима који припадају истој јединици власти.

Члан 118.
(1) На контима подгрупе 631 - Остали издаци исказују 

се издаци по основу пореза на додату вриједност, по основу 
депозита и кауција, аванса и осталих издатака у земљи и 
иностранству.

(2) Издаци по основу пореза на додату вриједност обу-
хватају издатке по основу разлике излазног и улазног поре-
за на додату вриједност који се плаћа надлежној пореској 
институцији и издатке по основу улазног пореза на додату 
вриједност који се плаћа добављачима.

(3) Издаци по основу депозита и кауција обухватају 
издатке за депозите и кауције у земљи и иностранству.

(4) Издаци по основу аванса обухватају дио аванса 
датих у земљи или иностранству који ће бити затворени 

у сљедећој или некој од наредних година, те импутиране 
издатке по основу дијела аванса из земље или иностранства 
примљених у претходној или ранијим годинама, а који су 
оправдани у текућој години.

(5) Остали издаци обухватају издатке у земљи или ино-
странству који нису претходно класификовани: издаци по 
основу измирења обавеза из претходних година које нису 
теретиле расходе (осим обрачунских); издаци по основу 
измирења обавеза из ранијих година које су теретиле расхо-
де (осим обрачунских) или издатке за нефинансијску имо-
вину периода у којем су настале (тј. које су ушле у изврше-
ње буџета ранијих година), али нису измирене у року од 12 
мјесеци од доспијећа валуте плаћања, те остали издаци у 
земљи и иностранству који нису претходно класификовани.

Члан 119.
На контима подгрупе 638 - Остали издаци из тран-

сакција између или унутар јединица власти исказују се 
остали издаци који су произашли из трансакција са буџет-
ским корисницима који припадају другим јединицама вла-
сти или трансакција са буџетским корисницима који припа-
дају истој јединици власти.

Класа 7 - Приходи

Члан 120.
(1) Приходи су бруто приливи економске користи или 

услужног потенцијала током периода извјештавања када ти 
приливи доводе до повећања нето имовине/капитала, осим 
повећања која се односе на учешће власника.

(2) Приходи се признају на обрачунском основу, у рачу-
новодственом обрачунском периоду у којем је настало по-
већање будућих економских користи и у којем су мјерљиви 
и извјесни.

(3) Приходи обухватају пореске и непореске приходе, 
укључујући и укинуте врсте јавних прихода, грантове, при-
ходе обрачунског карактера и трансфере између или унутар 
јединица власти.

(4) Структура пореских и непореских прихода који се 
прикупљају преко рачуна јавних прихода мијења се у скла-
ду са измјенама законске регулативе у односним областима.

(5) Вредновање прихода (изузев прихода обрачунског 
карактера) врши се по номиналној вриједности очекиваног 
прилива готовине или готовинског еквивалента.

(6) Салда конта класе 7 не преносе се у наредну годину.

Члан 121.
На контима подгрупе 711 - Приходи од пореза на до-

ходак и добит исказују се наплаћени приходи по основу 
пореза на доходак, пореза на добит правних лица и пореза 
на приходе од капиталних добитака.

Члан 122.
На контима подгрупе 712 - Доприноси за социјал-

но осигурање исказују се наплаћени приходи по основу 
доприноса за обавезно социјално осигурање: пензијско и 
инвалидско осигурање, здравствено осигурање, осигурање 
од незапослености, дјечију заштиту и сл.

Члан 123.
На контима подгрупе 713 - Порези на лична при-

мања и приходе од самосталних дјелатности исказују се 
наплаћени приходи по основу пореза на лична примања и 
приходе од самосталних дјелатности.

Члан 124.
На контима подгрупе 714 - Порези на имовину иска-

зују се наплаћени приходи по основу пореза на сталну имо-
вину, насљеђе и поклоне, финансијске и капиталне тран-
сакције и сл.

Члан 125.
На контима подгрупе 715 - Порези на промет произво-

да и услуга исказују се наплаћени приходи по основу поре-
за на промет производа и услуга и приходи од акциза.
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Члан 126.

На контима подгрупе 716 - Царине и увозне дажбине 
исказују се наплаћени приходи по основу царина, такси и 
других дажбина које се плаћају приликом увоза добара.

Члан 127.
На контима подгрупе 717 - Индиректни порези до-

значени од УИО исказују се наплаћени приходи од инди-
ректних пореза (порез на додату вриједност, царина, акци-
за итд.) који се прикупљају и расподјељују преко рачуна 
Управе за индиректно опорезивање БиХ.

Члан 128.
На контима подгрупе 719 - Остали порески приходи 

исказују се наплаћени приходи пореског карактера који 
нису претходно класификовани.

Члан 129.
Подгрупе конта пореских прихода садрже и шифре 

укинутих врста пореских прихода, на које се врше уплате 
по основу обавеза које датирају из ранијег периода када су 
укинути законски прописи били на снази.

Члан 130.
На контима подгрупе 721 - Приходи од финансијске 

и нефинансијске имовине и позитивних курсних разли-
ка исказују се наплаћени приходи по основу дивиденди, 
учешћа у капиталу и сличних права, закупа и ренте, камата 
на готовину и готовинске еквиваленте, приходи од хартија 
од вриједности и финансијских деривата, приходи од кама-
та и осталих накнада за дате зајмове и приходи по основу 
реализованих позитивних курсних разлика.

Члан 131.
На контима подгрупе 722 - Накнаде и таксе и приходи 

од пружања јавних услуга исказују се наплаћени приходи 
по основу административних, судских и комуналних такса 
и накнада Републике и јединица локалне самоуправе, по-
себних накнада за земљиште, путеве, шуме, воде, заштиту 
биљних и животињских врста, накнада за трошкове судског 
поступка, накнада за приређивање игара на срећу, накнада 
од концесија и слично, те приходи које буџетски корисници 
остварују вршењем јавних услуга (нпр. приходи институ-
ција образовања по основу школарина и сл.).

Члан 132.
На контима подгрупе 723 - Новчане казне исказују се 

приходи који су уплаћени у буџет Републике и буџете једи-
ница локалне самоуправе по основу новчаних казни изре-
чених од стране надлежних органа у прекршајном, кривич-
ном или другом спроведеном поступку.

Члан 133.
На контима подгрупе 728 - Приходи од финансијске и 

нефинансијске имовине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти исказују се наплаћени прихо-
ди од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција 
размјене између различитих јединица власти или унутар 
исте јединице власти.

Члан 134.
На контима подгрупе 729 - Остали непорески прихо-

ди исказују се наплаћени непорески приходи Републике и 
јединица локалне самоуправе који нису претходно класи-
фиковани.

Члан 135.
Подгрупе конта непореских прихода садрже и шифре 

укинутих врста непореских прихода, на које се врше уплате 
по основу обавеза које датирају из ранијег периода када су 
укинути законски прописи били на снази.

Члан 136.
На контима подгрупе 731 - Грантови исказују се текуће 

и капиталне помоћи које су буџетски корисници примили 
од физичких и правних лица из земље или иностранства.

Члан 137.
(1) На контима подгрупе 771 - Приходи обрачунског 

карактера исказују се приходи од реализације залиха, 
корекција прихода за промјене вриједности залиха учина-
ка, приходи од укидања резервисања по основу обавеза, 
финансијски приходи обрачунског карактера, приходи од 
усклађивања вриједности нефинансијске и финансијске 
имовине, добици од продаје нефинансијске и финансијске 
имовине, помоћи у натури и остали приходи обрачунског 
карактера, укључујући и приходе по основу трансакција 
размјене, који нису праћени приливом готовине у моменту 
евидентирања и као такви се не планирају у буџету него 
се евидентирају искључиво у циљу израде финансијског 
извјештаја.

(2) На конту 771211 - Корекција прихода за промјене 
вриједности залиха учинака евидентирање се врши на начин 
објашњен у поглављу Класа 0 - Нефинансијска имовина.

(3) Објашњења дата за поједине врсте расхода обрачун-
ског карактера могу се адекватно примијенити за разумије-
вање одговарајућих категорија обрачунских прихода.

Члан 138.
На контима подгрупе 772 - Приходи обрачунског ка-

рактера евидентирани по основу пореских и других фи-
скалних прописа у складу са МРС-ЈС 23, а на основу еви-
денције о пријављеним и уплаћеним јавним приходима из 
пореског књиговодства, исказују се ненаплаћени порески и 
непорески приходи.

Члан 139.
На контима подгрупе 778 - Приходи обрачунског ка-

рактера по основу односа између или унутар јединица 
власти исказују се ненаплаћени приходи од финансијске 
и нефинансијске имовине и трансакција размјене између 
или унутар јединица власти, добици од продаје, обрачуна-
ти приходи по основу преноса имовине, те остали приходи 
обрачунског карактера по основу односа између различи-
тих јединица власти или унутар исте јединице власти.

Члан 140.
(1) На контима подгрупе 787 - Трансфери између ра-

зличитих јединица власти исказују се дознаке од буџета 
или буџетских корисника других јединица власти (држава, 
ентитет, јединице локалне самоуправе, фондови и др.) које 
имају за циљ да помогну у обављању редовних активности 
или специфичне групе активности (пројекта) примаоца до-
знаке. Дознаке из буџета једног нивоа власти на рачуне/у 
буџет другог нивоа власти које се односе на плаћања одре-
ђених врста пореза, доприноса, накнада, такса и слично 
или фактурисаних услуга немају карактер трансфера.

(2) Трансфери између буџетских јединица различитих 
нивоа власти исказују се на обрачунском основу.

Члан 141.
(1) На контима подгрупе 788 - Трансфери унутар исте 

јединице власти исказују се дознаке од других буџетских 
јединица у оквиру исте јединице власти, нпр. дознаке које 
је агенција или јединица за имплементацију пројеката при-
мила из буџета надлежног министарства и сл.

(2) Трансфери између буџетских јединица истог нивоа 
власти исказују се на обрачунском основу.

Класа 8 - Примици за нефинансијску имовину

Члан 142.
(1) Конта класе 8 представљају затворен систем конта 

која служе за евидентирање примитака за нефинансијску 
имовину и не представљају позиције биланса успјеха.

(2) Примици за нефинансијску имовину се евиденти-
рају на потражној страни аналитичких конта класе 8, уз 
истовремено књижење на дуговној страни корективног 
конта 819999 - Рачун за преузимање примитака од нефи-
нансијске имовине или 889999 - Рачун за преузимање при-
митака за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти.
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(3) Књиговодственом евидентирању на контима класе 
8 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим 
билансним контима који је довео до новчаног прилива или 
затварања примљеног аванса за нефинансијску имовину из 
претходне године.

(4) Књиговодствено евидентирање на класи 8 врши се 
на готовинском основу, у моменту наплате за нефинансијс-
ку имовину, осим у случају затварања примљеног аванса за 
нефинансијску имовину из претходне године.

(5) Вредновање примитака од нефинансијске имовине 
врши се по номиналној вриједности оствареног (или им-
путираног) прилива готовине или готовинског еквивалента.

(6) Салда конта класе 8 не преносе се у наредну годину.

Члан 143.
На контима подгрупе 811 - Примици за произведену 

сталну имовину исказују се примици од продаје зграда, 
објеката, постројења, опреме, биолошке имовине, инвести-
ционе имовине и остале произведене имовине.

Члан 144.
На контима подгрупе 812 - Примици за драгоцјености 

исказују се примици од продаје драгог камења, нпр. дија-
маната, племенитих метала, као што су немонетарно злато, 
платина, сребро и слично, књига, скулптура, слика и дру-
гих предмета који су признати као умјетничка дјела или 
антиквитети, накита велике вриједности који је направљен 
од драгог камења или племенитих метала, архивске грађе и 
осталих похрањених вриједности.

Члан 145.
На контима подгрупе 813 - Примици за непроизведе-

ну сталну имовину исказују се примици од продаје земљи-
шта, подземних и површинских налазишта, шума, вода, 
националних паркова, електромагнетних фреквенција и 
осталих природних добара и непроизведене имовине.

Члан 146.
На контима подгрупе 814 - Примици од продаје стал-

не имовине намијењене продаји и обустављених посло-
вања исказују се примици од продаје сталне имовине која 
се држи са циљем продаје или имовине из обустављених 
пословања, а која се класификује као текуће средство.

Члан 147.
На контима подгрупе 815 - Примици за стратешке 

залихе исказују се примици од продаје робних резерви и 
осталих стратешких залиха.

Члан 148.
На контима подгрупе 816 - Примици од залиха мате-

ријала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. исказују се примици од продаје залиха туђих учинака 
који се држе за потребе потрошње, производње или продаје 
и властитих учинака који се воде на залихама.

Члан 149.
На контима подгрупе 881 - Примици за нефинансијс-

ку имовину из трансакција између или унутар једини-
ца власти исказују се примици за нефинансијску имовину 
који су произашли из трансакција са буџетским корисници-
ма који припадају другим јединицама власти или из тран-
сакција са буџетским корисницима који припадају истој 
јединици власти.

Класа 9 - Примици од финансијске имовине и заду-
живања

Члан 150.
(1) Конта класе 9 представљају затворен систем кон-

та која служе за евидентирање примитака од финансијске 
имовине и задуживања и не представљају позиције биланса 
успјеха.

(2) Примици од финансијске имовине и задуживања се 
евидентирају на потражној страни аналитичких конта кла-
се 9, уз истовремено књижење на дуговној страни корек-

тивног конта 919999 - Рачун за преузимање примитака од 
финансијске имовине, 929999 - Рачун за преузимање при-
митака од задуживања или 939999 - Рачун за преузимање 
осталих примитака.

(3) Књиговодственом евидентирању на контима класе 
9 претходи књижење пословног догађаја на одговарајућим 
билансним контима који је довео до новчаног прилива, 
укључујући и примљене авансе који се затварају у сљедећој 
или наредним годинама.

(4) Књиговодствено евидентирање на класи 9 врши се 
на готовинском основу, у моменту уплате по основу финан-
сијске имовине и задуживања без обзира да ли се новчани 
ток реализовао преко контролисаних банковних рачуна или 
не. На класи 9 се евидентирају и импутирани примици по 
основу затварања аванса који су дати у претходној или ра-
нијим годинама.

(5) Вредновање примитака од финансијске имовине и 
задуживања врши се по номиналној вриједности остваре-
ног (или импутираног) прилива готовине или готовинског 
еквивалента.

(6) Салда конта класе 9 не преносе се у наредну годину.

Члан 151.
(1) На контима подгрупе 911 - Примици од финансиј-

ске имовине исказују се примици од реализације хартија 
од вриједности, акција, учешћа у капиталу и финансијских 
деривата, примици од наплате датих зајмова у земљи и ино-
странству и примици по основу орочених новчаних сред-
става.

(2) Примици од хартија од вриједности (изузев акција) 
обухватају примитке остварене реализацијом хартија од 
вриједности у земљи и иностранству (обвезнице и сл.), 
било продајом хартија од вриједности других емитената из 
постојећег портфеља или наплатом хартија од вриједности 
на дан њиховог доспијећа.

(3) Примици од акција и учешћа у капиталу обухвата-
ју примитке од продаје акција и учешћа у капиталу јавних 
и приватних финансијских и нефинансијских субјеката у 
земљи и иностранству.

(4) Примици од финансијских деривата обухватају при-
митке остварене реализацијом фјучерса, форварда, опција, 
свопова и осталих финансијских деривата у земљи и ино-
странству.

(5) Примици од наплате датих зајмова обухватају 
наплаћену главницу зајмова датих финансијским и нефи-
нансијским јавним и приватним лицима, те осталим прав-
ним и физичким лицима у земљи и иностранству.

(6) Примици по основу орочених новчаних средстава 
обухватају преносе на трансакционе рачуне по основу раз-
рочавања или истека орочења новчаних средстава која су 
код пословних банака била орочена преко годину дана или 
до годину дана, у домаћој или страној валути.

Члан 152.
На контима подгрупе 918 - Примици од финансијске 

имовине из трансакција између или унутар јединица вла-
сти исказују се примици од финансијске имовине који су про-
изашли из трансакција са буџетским корисницима који припа-
дају другим јединицама власти или трансакција са буџетским 
корисницима који припадају истој јединици власти.

Члан 153.
(1) На контима подгрупе 921 - Примици од задуживања 

исказују се примици од издавања хартија од вриједности 
(изузев акција) и узетих зајмова у земљи и иностранству.

(2) Примици од издавања хартија од вриједности (изу-
зев акција) обухватају примитке остварене продајом емито-
ваних хартија од вриједности (обвезнице и сл.) у земљи и 
иностранству.

(3) Примици од узетих зајмова обухватају примитке од 
зајмова добијених од домаћих финансијских и нефинан-
сијских јавних и приватних лица и зајмова примљених из 
иностранства.
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Члан 154.

На контима подгрупе 928 - Примици од задуживања 
из трансакција између или унутар јединица власти 
исказују се примици од задуживања који су произашли 
из трансакција са буџетским корисницима који припадају 
другим јединицама власти или трансакција са буџетским 
корисницима који припадају истој јединици власти.

Члан 155.
(1) На контима подгрупе 931 - Остали примици иска-

зују се примици по основу пореза на додату вриједност, по 
основу депозита и кауција, аванса и осталих примитака у 
земљи и иностранству.

(2) Примици по основу пореза на додату вриједност 
обухватају примитке по основу разлике улазног и излазног 
пореза на додату вриједност који се наплаћује од надлежне 
пореске институције и примитке по основу излазног пореза 
на додату вриједност који се наплаћује од купаца.

(3) Примици по основу депозита и кауција обухватају 
примитке за депозите и кауције у земљи и иностранству.

(4) Примици по основу аванса обухватају дио аванса 
примљених из земље или иностранства који ће бити оп-
равдани у сљедећој или некој од наредних година, те им-
путиране примитке по основу дијела аванса из земље или 
иностранства датих у претходној или ранијим годинама, а 
који су затворени у текућој години.

(5) Остали примици обухватају примитке из земље или 
иностранства који нису претходно класификовани.

Члан 156.
На контима подгрупе 938 - Остали примици из трансак-

ција између или унутар јединица власти исказују се остали 
примици који су произашли из трансакција са буџетским 
корисницима који припадају другим јединицама власти 
или трансакција са буџетским корисницима који припадају 
истој јединици власти.

ГЛАВА VI
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА

Члан 157.
(1) Класификација владиних функција (COFOG - 

Classifi cation of the Functions of the Government) произведе-
на је од стране Организације за економску сарадњу и развој 
(OECD) и објављена од стране Одјељења за статистику 
Уједињених нација (у даљем тексту: функционална класи-
фикација).

(2) Функционална класификација представља класифи-
кацију социоекономских циљева које владе желе да постиг-
ну кроз различите врсте потрошње.

Члан 158.
(1) Функционална класификација састоји се од десет 

одјељака (синтетика) који се даље разврставају на групе 
(подсинтетика) и класе (аналитика).

(2) Одјељци се означавају са двије цифре и предста-
вљају опште циљеве владе (појам владе се овдје користи у 
најширем смислу и обухвата јавну управу као цјелину), док 
групе и класе пружају информације о начину остваривања 
тих опсежних циљева, а означавају се са три, односно че-
тири цифре.

(3) Одјељци функционалне класификације су:
1) 01 - Опште јавне услуге,
2) 02 - Одбрана,
3) 03 - Јавни ред и сигурност,
4) 04 - Економски послови,
5) 05 - Заштита животне средине,
6) 06 - Стамбени и заједнички послови,
7) 07 - Здравство,
8) 08 - Рекреација, култура и религија,
9) 09 - Образовање и

10) 10 - Социјална заштита.

Члан 159.
(1) Функционална класификација се примјењује на рас-

ходе и нето набавку нефинансијских средстава.
(2) Буџетски корисници класификују расходе (класа 4 

економске класификације) и издатке и примитке за нефи-
нансијску имовину (класе 5 и 8 економске класификације) 
према прописаној аналитичкој функционалној класифика-
цији.

(3) Расходи обрачунског карактера, као што су трошко-
ви амортизације, обрачунате негативне курсне разлике, ра-
сходи по основу усклађивања вриједности имовине и слич-
но (конта групе 47 економске класификације), издаци за 
финансијску имовину и отплату дугова (класа 6 економске 
класификације) и примици од финансијске имовине и заду-
живања (класа 9 економске класификације) нису предмет 
разврставања по функционалној класификацији.

Члан 160.
Аналитичка класификација владиних функција дата је 

у Прилогу 3 овог правилника и чини његов саставни дио.
01 - Опште јавне услуге

Члан 161.
Група 011 - Извршни и законодавни органи, финан-

сијски и фискални послови, спољни послови односе се 
на расходе и нето издатке везане за извршне и законодавне 
органе, финансијске и фискалне послове и спољне послове.

Члан 162.
(1) Класа 0111 - Извршни и законодавни органи обухва-

та управљање, рад или подршку извршних органа и законо-
давних органа.

(2) Класа 0111 укључује: канцеларију извршног орга-
на на свим нивоима власти - канцеларију предсједника, 
премијера, градоначелника, начелника итд., законодав-
на тијела на свим нивоима власти - народне скупштине, 
градске скупштине итд., савјетодавно, административно 
и политичко особље додијељено канцеларијама извршних 
органа и законодавним тијелима, библиотеке и друге слу-
жбе за обавјештавање које превасходно услужују извршне 
и законодавне органе, физичке погодности обезбијеђене 
извршном органу, законодавцима и њиховим помоћници-
ма, сталне или повремене комисије и одборе састављене од 
стране или које раде у име извршног органа или законо-
давног тијела.

(3) Класа 0111 искључује: министарске кабинете, кан-
целарије шефова локалних управа, међусекторске одборе 
итд., који се баве неком другом одређеном функцијом.

Члан 163.
(1) Класа 0112 - Финансијски и фискални послови обу-

хвата:
1) управљање финансијским и фискалним пословима 

и услугама, управљање јавним фондовима и јавним дугом, 
функционисање система опорезивања,

2) рад министарства финансија, трезора, одјељења за 
буџет, пореске власти, царина, службе за рачуноводство и 
ревизију и

3) израду и дистрибуцију општих информација, технич-
ке документације и статистике финансијског и фискалног 
пословања и услуга.

(2) Класа 0112 укључује финансијске и фискалне посло-
ве и услуге на свим нивоима власти.

(3) Класа 0112 искључује накнаде и плаћене камате на 
јавне зајмове (0170) и надзор банкарског сектора (0411).

Члан 164.
(1) Класа 0113 - Спољни послови обухвата:
1) управљање спољним пословима и услугама,
2) рад министарства спољних послова, дипломатских 

и конзуларних мисија у иностранству или у канцеларијама 
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међународних организација, рад или подршку информа-
тивних служби и служби из домена културе за дистрибуци-
ју изван државних граница, рад или подршку библиотека, 
читаоница или служби за обавјештења изван земље и

3) редовну претплату и специјалне доприносе за опште 
трошкове пословања међународних организација.

(2) Класа 0113 искључује: економску помоћ земљама у 
развоју и земљама у транзицији (0121), економску помоћ 
мисијама које су акредитоване у страним државама (0121), 
доприносе програмима за давање помоћи којима руководе 
међународне или регионалне организације (0122), војне је-
динице стациониране у иностранству (0210), војну помоћ 
страним државама (0230), опште економске и комерцијал-
не послове са иностранством (0411) и послове и услуге из 
области туризма (0473).

Члан 165.
Група 012 - Страна економска помоћ односи се на рас-

ходе и издатке везане за економску помоћ земљама у разво-
ју и земљама у транзицији и економску помоћ усмјерену 
преко међународних организација.

Члан 166.
(1) Класа 0121 - Економска помоћ земљама у развоју и 

земљама у транзицији обухвата:
1) управљање економском сарадњом са земљама у ра-

звоју и земљама у транзицији,
2) рад мисија за економску помоћ акредитованих код 

влада страних земаља, рад или подршку програма технич-
ке помоћи, програма за тренинг и пројеката стипендија и 
школарина и

3) економску помоћ у виду грантова (у готовини или у 
натури) или зајмова (без обзира на висину камате).

(2) Класа 0121 искључује давање доприноса фондови-
ма за економски развој којима руководе међународне или 
регионалне организације (0122) и војну помоћ страним 
земљама (0230).

Члан 167.
(1) Класа 0122 - Економска помоћ усмјерена преко 

међународних организација обухвата:
1) управљање економским помоћима усмјереним преко 

међународних организација и
2) доприносе у готовини или натури фондовима за еко-

номски развој, којима руководе међународне, регионалне 
или мултинационалне организације.

(2) Класа 0122 искључује помоћ међународним миров-
ним операцијама (0230).

Члан 168.
(1) Група 013 - Опште услуге односи се на расходе и 

нето издатке везане за опште кадровске услуге, опште услу-
ге планирања и статистике и остале опште услуге.

(2) Ова група покрива услуге/службе које нису у вези 
са специфичном функцијом и које се обично спроводе од 
стране централних канцеларија (заводи, агенције и сл.) на 
различитим нивоима власти. Такође покрива оне услуге 
које су у вези са специфичном функцијом, али које се спро-
воде у једној таквој централној канцеларији. На примјер, 
овдје је укључено прикупљање статистике за индустрију, 
животну средину, здравство или образовање, коју је изра-
дила централна канцеларија за статистику.

Члан 169.
(1) Класа 0131 - Опште кадровске услуге обухвата упра-

вљање и рад општих кадровских служби, укључујући и ра-
звој и имплементацију опште кадровске политике и про-
цедура које покривају избор, унапређење, методе оцјењи-
вања, опис, евалуацију и класификацију послова, админи-
страцију прописа државне службе и слична питања.

(2) Класа 0131 искључује управљање кадровима и слу-
жбама које су повезане са неком другом одређеном функ-
цијом.

Члан 170.
(1) Класа 0132 - Опште услуге планирања и статистике 

обухвата управљање и рад служби за опште економско и 
социјално планирање и опште статистичке услуге, укљу-
чујући формулисање, координацију и надгледање општих 
економских и социјалних планова и програма, као и општих 
статистичких планова и програма.

(2) Класа 0132 искључује службе за економско и со-
цијално планирање и статистичке службе које су повезане 
са неком одређеном функцијом.

Члан 171.
(1) Класа 0133 - Остале опште услуге обухвата упра-

вљање и рад других општих служби, као што су центра-
лизоване услуге снабдијевања и куповине, одржавање и 
похрањивање података владе и архива, функционисање 
зграда закупљених од стране владе или зграда у владином 
власништву, централни возни паркови, штампарије под јав-
ном управом, централизоване компјутерске услуге и услуге 
обраде података итд.

(2) Класа 0133 искључује остале опште службе повеза-
не са неком другом одређеном функцијом.

Члан 172.
Група 014 - Основно истраживање односи се на расхо-

де и нето издатке везане за експерименталне или теоретске 
активности које се спроводе у првом реду ради стицања 
нових знања о основима појава и видљивих чињеница, без 
неке посебне примјене или изгледне употребе.

Члан 173.
(1) Класа 0140 - Основно истраживање обухвата:
1) управљање и пословање владиних тијела (агенција, 

установа, институција) која се баве основним истражи-
вањем и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку основ-
ног истраживања које спроводе невладина тијела као што 
су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0140 искључује примијењено истраживање и 
експериментални развој.

Члан 174.
(1) Група 015 - ИиР Опште јавне услуге односи се на 

расходе и нето издатке везане за примијењено истраживање 
и експериментални развој у подручју општих јавних услу-
га.

(2) Примијењено истраживање је првобитно истражи-
вање које се врши ради стицања нових знања, али које је 
првенствено усмјерено ка специфичној практичној сврси 
или циљу.

(3) Експериментални развој је систематичан посао, који 
се заснива на постојећем знању добијеном из истраживања 
и практичног искуства, а усмјерено је ка производњи нових 
материјала, производа и направа, инсталирању нових про-
цеса, система и услуга, или ка значајном побољшању већ 
произведених или инсталираних система или услуга.

Члан 175.
(1) Класа 0150 - ИиР Опште јавне услуге обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) које се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем везаним за опште јавне услу-
ге и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја веза-
них за опште јавне услуге која врше невладина тијела као 
што су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0150 искључује основно истраживање (0140).

Члан 176.
Група 016 - Опште јавне услуге н. к. односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за опште јавне услуге које нису 
класификоване на другом мјесту.
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Члан 177.

(1) Класа 0160 - Опште јавне услуге н. к. обухвата упра-
вљање, рад или подршку општих јавних услуга као што су 
регистрација гласача, одржавање избора и референдума, 
администрација несамоуправних територија и подручја 
под старатељством итд.

(2) Класа 0160 укључује опште јавне услуге које се не 
могу приписати групама 011, 012, 013, 014 и 015.

(3) Класа 0160 искључује трансакције јавног дуга (017) 
и трансфере општег карактера између различитих нивоа 
власти (018).

Члан 178.
Група 017 - Трансакције везане за јавни дуг односи 

се на расходе и нето издатке везане за јавни дуг, а који су 
предмет функционалне класификације.

Члан 179.
(1) Класа 0170 - Трансакције везане за јавни дуг обухва-

та плаћања камата и трошкова за јавне зајмове.
(2) Класа 0170 искључује административне трошкове 

управљања јавним дугом (0112).

Члан 180.
Група 018 - Трансфери општег карактера између ра-

зличитих нивоа власти односи се на расходе и нето издат-
ке везане за трансфере општег карактера између различи-
тих нивоа власти.

Члан 181.
Класа 0180 - Трансфери општег карактера између ра-

зличитих нивоа власти обухвата трансфере између разли-
читих нивоа власти општег карактера који нису додијељени 
некој одређеној функцији.

02 - Одбрана

Члан 182.
Група 021 - Војна одбрана односи се на расходе и нето 

издатке везане за војну одбрану.

Члан 183.
(1) Класа 0210 - Војна одбрана обухвата:
а) управљање пословима и службама војне одбране и
б) операције одбрамбених снага на копну, мору, вазду-

ху и свемиру, инжињеријске, транспортне, комуникацијске, 
обавјештајне, персоналне и друге неборбене операције од-
брамбених снага, операције или подршке резервних и по-
моћних снага одбране.

(2) Класа 0210 укључује канцеларије војних аташеа 
који су стационирани у иностранству и теренске болнице.

(3) Класа 0210 искључује: мисије војне помоћи (0230), 
болнице у бази (073), војне школе у којима наставни про-
грам личи на оне у цивилним институцијама иако похађање 
наставе може да се ограничи на војно особље и њихове по-
родице (091, 092, 093 или 094) и пензионе програме за вој-
но особље (102).

Члан 184.
Група 022 - Цивилна одбрана односи се на расходе и 

нето издатке везане за цивилну одбрану.

Члан 185.
(1) Класа 0220 - Цивилна одбрана обухвата:
1) управљање пословима и службама цивилне одбране, 

формулацију планова за могуће ситуације, организацију 
вјежби које укључују цивилне институције и становништво 
и

2) рад или подршку снагама цивилне одбране.
(2) Класа 0220 искључује службе цивилне заштите 

(0320) и куповину и складиштење хране, опреме и друге 
залихе за коришћење у ванредним ситуацијама у случају 
катастрофа за вријеме мира (1090).

Члан 186.
Група 023 - Инострана војна помоћ односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за инострану војну помоћ.

Члан 187.
Класа 0230 - Инострана војна помоћ обухвата:
1) управљање војном помоћи и рад мисија за војну по-

моћ акредитованих у страним државама или додијељених 
међународним војним организацијама или савезима и

2) војну помоћ у облику грантова (у новцу или нату-
ри), зајмова (без обзира на камате) или зајмова у опреми 
и доприносе међународним миротворним снагама, укљу-
чујући додјелу људства.

Члан 188.
(1) Група 024 - ИиР Одбрана односи се на расходе и 

нето издатке везане за примијењено истраживање и експе-
риментални развој у подручју одбране.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 189.
(1) Класа 0240 - ИиР Одбрана обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која раде на примијењеном истраживању и 
експерименталном развоју везано за одбрану и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја веза-
ног за одбрану која врше невладина тијела као што су ис-
траживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0240 искључује основно истраживање (0140).

Члан 190.
Група 025 - Одбрана н. к. односи се на расходе и нето 

издатке везане за одбрану који нису класификовани на дру-
гом мјесту.

Члан 191.
(1) Класа 0250 - Одбрана н. к. обухвата управљање, рад 

или подршку активности као што су формулација, адми-
нистрација, координација и надгледање општих политика, 
планова, програма и буџета који се тичу одбране, припрему 
и спровођење закона који се тичу одбране, креирање и ди-
стрибуцију општих информација, техничке документације 
и статистичких података о одбрани итд.

(2) Класа 0250 укључује послове и службе одбране које 
се не могу приписати групама 021, 022, 023 или 024.

(3) Класа 0250 искључује управљање пословима ратних 
ветерана (102).

03 - Јавни ред и сигурност

Члан 192.
Група 031 - Полицијске услуге односи се на расходе и 

нето издатке везане за полицијске услуге.

Члан 193.
(1) Класа 0310 - Полицијске услуге обухвата:
1) управљање полицијским пословима и службама, 

укључујући регистрацију страних држављана, издавање 
радних и путних докумената имигрантима, вођење еви-
денције хапшења и статистичких података везаних за рад 
полиције, регулисање и контролу друмског саобраћаја, пре-
венцију кријумчарења и контролу приобалног и морског 
риболова,

2) рад редовних и помоћних полицијских снага, лучких, 
граничних и обалских стража и осталих специјалних по-
лицијских снага вођених од стране цивилних власти, рад 
полицијских лабораторија, као и рад или подршку програ-
мима полицијске обуке.

(2) Класа 0310 укључује надзор саобраћаја.
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(3) Класа 0310 искључује полицијске школе које нуде 
опште образовање поред полицијске обуке (091, 092, 093 
или 094).

Члан 194.
Група 032 - Услуге противпожарне заштите односи се 

на расходе и нето издатке везане за услуге противпожарне 
заштите.

Члан 195.
(1) Класа 0320 - Услуге противпожарне заштите обухва-

та:
1) управљање превенцијом избијања пожара и ватро-

гасним пословима и службама и
2) рад редовних и помоћних ватрогасних бригада и дру-

гих служби спречавања и гашења пожара вођених од стра-
не цивилних власти, рад или подршку програму обуке за 
спречавање и гашење пожара.

(2) Класа 0320 укључује: службе цивилне заштите по-
пут спасавања у планинама, надгледање плажа, евакуацију 
поплављених подручја итд.

(3) Класа 0320 искључује: цивилну одбрану (0220), сна-
ге посебно обучене и опремљене за борбу или спречавање 
шумских пожара (0422).

Члан 196.
Група 033 - Судови односи се на расходе и нето издатке 

везане за судове.

Члан 197.
(1) Класа 0330 - Судови обухвата:
1) управљање, рад или подршку судова (грађанских и 

кривичних) и правног система, укључујући принудну на-
плату казни и судских поравнања које досуђују судови и 
операције система условног пуштања на слободу и

2) правно заступање и савјетовање у име државе или у 
име других које обезбјеђује држава новцем или услугама.

(2) Класа 0330 укључује административне трибунале, 
омбудсмана и слично.

(3) Класа 0330 искључује управљање затвором (0340).

Члан 198.
Група 034 - Затвори односи се на расходе и нето издат-

ке везане за затворе.

Члан 199.
Класа 0340 - Затвори обухвата управљање, рад или 

подршку затвора и других мјеста за притвор или рехабили-
тацију осуђеника, као што су затворска добра, радионице, 
поправни заводи, уточишта за душевне болеснике - крими-
налце и сл.

Члан 200.
(1) Група 035 - ИиР Јавни ред и сигурност односи се 

на расходе и нето издатке везане за примијењено истражи-
вање и експериментални развој у подручју јавног реда и 
сигурности.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 201.
(1) Класа 0350 - ИиР Јавни ред и сигурност обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем везаним за јавни ред и си-
гурност и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја веза-
ног за јавни ред и сигурност која врше невладина тијела као 
што су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0350 искључује основно истраживање (0140).

Члан 202.
Група 036 - Јавни ред и сигурност н. к. односи се на 

расходе и нето издатке везане за јавни ред и сигурност који 
нису класификовани на другом мјесту.

Члан 203.
(1) Класа 0360 - Јавни ред и сигурност н. к. обухвата:
1) управљање, рад или подршку активности као што су 

формулација, администрација, координација и надгледање 
општих политика, планова, програма и буџета који се тичу 
јавног реда и сигурности,

2) припрему и примјену закона и стандарда за спро-
вођење јавног реда и сигурности и

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о јавном 
реду и сигурности.

(2) Класа 0360 укључује послове и службе јавног реда 
и сигурности који се не могу приписати групама 031, 032, 
033, 034 или 035.

04 - Економски послови

Члан 204.
Група 041 - Општи економски, комерцијални и послови 

по питању рада односи се на расходе и нето издатке веза-
не за опште економске, комерцијалне и послове по питању 
рада.

Члан 205.
(1) Класа 0411 - Општи, економски и комерцијални по-

слови обухвата:
1) управљање општим економским и комерцијалним 

пословима и услугама, укључујући опште комерцијалне 
послове са иностранством, формулацију и имплементацију 
општих економских и комерцијалних политика, сарадњу 
између различитих грана владе и између владе и предузећа,

2) регулацију или подршку општим економским и ко-
мерцијалним активностима као што су извоз и увоз у цјели-
ни, тржишта и берзе, општа контрола прихода, активности 
на промоцији опште трговине, општа регулација монопола 
и других ограничења у трговини и тржишту итд., надгле-
дање банкарског сектора,

3) регулисање или подршку институција које се баве 
патентима, заштитним знаковима, ауторским правима, ре-
гистрацијама предузећа, временским прогнозама, стандар-
дима, хидролошким истраживањима, геодезијским истра-
живањима итд. и

4) грантове, зајмове или субвенције за промоцију 
општих економских и комерцијалних политика и програма.

(2) Класа 0411 укључује едукацију и заштиту потроша-
ча.

(3) Класа 0411 искључује економске и комерцијалне 
послове неке одређене индустрије класификоване на гру-
пама од 042 до 047.

Члан 206.
(1) Класа 0412 - Општи послови по питању рада обу-

хвата:
1) управљање општим пословима по питању рада и 

услуга, формулацију и имплементацију општих политика 
рада, надгледање и регулацију радних услова (радних сати, 
плата, сигурност итд.), сарадњу између различитих грана 
владе и између владе и општих индустријских, пословних 
и радних организација,

2) рад или подршку општим програмима или планови-
ма за олакшање мобилности радне снаге, смањење полне, 
расне, старосне и друге дискриминације, смањење стопе 
незапослености у удаљеним или неразвијеним областима, 
промоције запошљавања лица у неповољном положају 
или других група карактеризованих високом стопом не-
запослености итд., управљање размјенама радне снаге, 
управљање или подршку арбитражним или медијатор-
ским сервисима,
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3) производњу и дистрибуцију општих информација, 

техничке документације и статистичких података о општим 
пословима и услугама по питању рада и

4) грантове, зајмове или субвенцију у циљу промови-
сања опште политике и програма рада.

(2) Класа 0412 искључује послове рада неке одређе-
не индустрије класификоване на групама од 042 до 047 и 
успостављање социјалне заштите у облику накнада у гото-
вини и натури незапосленим особама (1050).

Члан 207.
Група 042 - Пољопривреда, шумарство, лов и рибо-

лов односи се на расходе и нето издатке везане за пољопри-
вреду, шумарство, лов и риболов.

Члан 208.
(1) Класа 0421 - Пољопривреда обухвата:
1) управљање пољопривредним пословима и услуга-

ма, конзервацију, мелиоризацију или проширење обрадиве 
земље, аграрне реформе и уређење земљишта, надгледање 
и регулацију пољопривредне индустрије,

2) конструкцију или рад контроле поплава, система 
наводњавања и исушивања, укључујући грантове, зајмове 
или субвенције за такве послове,

3) операције или подршку програмима или плановима 
за стабилизацију или унапређење пољопривредних цијена 
и пољопривредних прихода, управљање или подршку про-
ширења услуга или ветеринарских услуга пољопривредни-
цима, услуга за контролу штеточина, услуга инспекције 
усјева и услуга оцјењивања усјева,

4) производњу и дистрибуцију општих информа-
ција, техничке документације и статистичких података о 
пољопривредним пословима и услугама и

5) накнаде, грантове, зајмове или субвенције пољопри-
вредницима у вези са пољопривредним активностима, 
укључујући плаћања за смањење или подстицање про-
изводње одређених производа или дозвола да земља остане 
необрађена.

(2) Класа 0421 искључује развојне пројекте који имају 
више сврха (0474).

Члан 209.
(1) Класа 0422 - Шумарство обухвата:
1) управљање пословима и услугама шумарства, кон-

зервацију, проширење или рационализовану експлоатацију 
шумских ресурса, надгледање и регулацију послова шу-
марства и издавања дозвола за сјечу дрвећа,

2) рад или подршку радовима на пошумљавању, кон-
троли штеточина и заразних болести, спречавању и борби 
против шумских пожара и проширење шумарских услуга,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о шумар-
ским пословима и услугама и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку комер-
цијалних шумарских активности.

(2) Класа 0422 укључује шумске културе уз дрвну грађу.

Члан 210.
(1) Класа 0423 - Лов и риболов обухвата комерцијални 

и спортски лов и риболов изван природних паркова и ре-
зервата:

1) управљање пословима и услугама лова и риболова, 
заштиту, размножавање и рационализовану експлоатација 
рибе и дивљачи, надгледање и регулацију ријечног, прио-
балног и риболова на отвореном, рибњака, лова у природ-
ној средини и издавање ловних и риболовних дозвола,

2) рад или подршку рибљим мрестилиштима, проширењу 
услуга, активностима на увећању или одабиру врста итд.,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама лова и риболова и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку комер-
цијалном лову и риболову, укључујући градњу и рад ри-
бљих мрестилишта.

(2) Класа 0423 искључује контролу копненог и морског 
риболова (0310), управљање, рад или подршку национал-
ним парковима и резерватима (0540).

Члан 211.
Група 043 - Гориво и енергија односи се на расходе 

и нето издатке везане за угаљ и друга минерална горива, 
нафту и природни гас, нуклеарно гориво, остала горива, 
електричну енергију и неелектричну енергију.

Члан 212.
(1) Класа 0431 - Угаљ и друга чврста минерална горива 

покрива све типове угља, лигнит и тресет, без обзира на 
методу коришћену за њихово вађење или оплемењивање и 
прераду ових горива у друге облике као што су кокс или гас 
и обухвата:

1) управљање пословима и услугама везаним за чврста 
минерална горива, конзервацију, откривање, развој и ра-
ционализовану експлоатацију ресурса чврстих минералних 
горива, надгледање и регулацију вађења, обраде, дистрибу-
ције и употребе чврстих минералних горива,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама везаним за чврста минерална горива и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку инду-
стрије чврстих минералних горива, кокса, брикета или про-
изводње гаса.

(2) Класа 0431 искључује послове транспорта горива од 
чврсте руде (045).

Члан 213.
(1) Класа 0432 - Нафта и природни гас покрива природ-

ни гас, течни гас и рафиниране гасове, нафту из бушоти-
на или других извора као што су шкриљац или катрански 
пијесак и дистрибуцију градског гаса, без обзира на састав, 
и обухвата:

1) управљање пословима и услугама везаним за нафту 
и природни гас, конзервацију, откривање, развој и рациона-
лизовану експлоатацију ресурса нафте и природног гаса, 
надгледање и регулацију вађења, обраде, дистрибуције и 
употребе нафте и природног гаса,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама везаним за нафту и природни гас и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку ин-
дустрије за вађење нафте и индустрије за обраду сирове 
нафте и сличних производа у течном и гасовитом стању.

(2) Класа 0432 искључује послове транспорта нафте 
или гаса (045).

Члан 214.
(1) Класа 0433 - Нуклеарно гориво обухвата:
1) управљање пословима и услугама везаним за нукле-

арно гориво, конзервацију, откривање, развој и рациона-
лизовану експлоатацију ресурса нуклеарног материјала, 
надгледање и регулацију вађења и обраде нуклеарног го-
рива и производње, дистрибуције и коришћења елемената 
нуклеарног горива,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама везаним за нуклеарно гориво и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку инду-
стрији рударства нуклеарних материјала и индустријама за 
обраду таквих материјала.

(2) Класа 0433 искључује послове транспорта нуклеарног 
горива (045) и одстрањивање радиоактивног отпада (0510).

Члан 215.
(1) Класа 0434 - Остала горива обухвата:
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1) управљање пословима и услугама везаним за горива 
попут алкохола, дрвета, отпадног дрвета, отпада од обраде 
шећерне репе (трске) и других некомерцијалних горива,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о распо-
ложивости, производњи и коришћењу таквих горива и

3) грантове, зајмове или субвенције за промоцију упо-
требе таквих горива за производњу енергије.

(2) Класа 0434 искључује управљање шумама (0422), 
топлоту добијену вјетром или сунцем (0435 или 0436) и 
геотермалне ресурсе (0436).

Члан 216.
(1) Класа 0435 - Електрична енергија покрива тради-

ционалне изворе електричне енергије као што су термо или 
хидро извори, те нове као што су вјетар или соларна енер-
гија и обухвата:

1) управљање пословима и услугама везаним за елек-
тричну енергију, конзервацију, развој и рационализовану 
експлоатацију залиха електричне енергије, надгледање и 
регулацију производње, преноса и дистрибуције електри-
чне енергије,

2) изградњу или рад система за снабдијевање електрич-
ном енергијом који није организован као предузеће,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама везаним за електричну енергију и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку инду-
стрије за снабдијевање електричном енергијом, укључујући 
расходе за изградњу брана и друге радове првенствено на-
мијењене за снабдијевање електричном енергијом.

(2) Класа 0435 искључује енергију која није електрич-
на, а која се производи топлотом добијеном вјетром или 
сунцем (0436).

Члан 217.
(1) Класа 0436 - Неелектрична енергија обухвата:
1) управљање пословима и услугама везним за неелек-

тричну енергију, који се првенствено баве производњом, 
дистрибуцијом и коришћењем топлоте у облику паре, то-
пле воде или топлог ваздуха,

2) изградњу или рад система за снабдијевање неелек-
тричном енергијом, а који није организован као предузеће,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о распо-
ложивости, производњи и коришћењу неелектричне енер-
гије и

4) грантове, зајмове или субвенције за промовисање ко-
ришћења неелектричне енергије.

(2) Класа 0436 укључује геотермалне изворе, неелек-
тричну енергију произведену вјетром или сунчевом топло-
том (0436).

Члан 218.
Група 044 - Рударство, производња и изградња од-

носи се на расходе и нето издатке везане за вађење мине-
ралних ресурса (осим минералних горива), производњу и 
изградњу.

Члан 219.
(1) Класа 0441 - Вађење минералних ресурса, осим 

минералних горива, покрива металне минерале, пијесак, 
глину, камен, хемијске минерале и минерална гнојива, со, 
драго камење, азбест, гипс итд. и обухвата:

1) управљање пословима и услугама везаним за рудар-
ство и минералне ресурсе, конзервацију, откривање, развој 
и рационализовану експлоатација минералних ресурса, 
надгледање и регулацију истраживања, ископавања, марке-
тинга и других аспеката производње минерала,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о по-

словима и услугама везаним за рударство и минералне 
ресурсе и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку актив-
ности комерцијалног рударства.

(2) Класа 0441 укључује издавање дозвола и закупа, 
регулисање производних квота, инспекцију рудника ради 
придржавања сигурносних прописа итд.

(3) Класа 0441 искључује угаљ и друга горива у чвр-
стом стању (0431), нафту и природни гас (0432) и материја-
ле за нуклеарно гориво (0433).

Члан 220.
(1) Класа 0442 - Производња обухвата:
1) управљање пословима и услугама везаним за про-

изводњу, развој, ширење или унапређење производње, над-
гледање и регулацију изградње и рада производних погона, 
сарадњу са удружењима произвођача и другим организа-
цијама које се баве пословима и услугама производње,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о про-
изводним активностима и произведеној роби и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку про-
изводних предузећа.

(2) Класа 0442 укључује инспекцију просторија у који-
ма се врши производња ради придржавања сигурносних 
прописа, заштиту потрошача од опасних производа итд.

(3) Класа 0442 искључује послове и службе које се баве 
обрадом угља (0431), нафтних ресурса (0432) или нуклеар-
ног горива (0433).

Члан 221.
(1) Класа 0443 - Изградња обухвата:
1) управљање пословима и услугама изградње, надгле-

дање грађевинске индустрије, развој и регулацију грађе-
винских стандарда и

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама изградње.

(2) Класа 0443 укључује издавање сертификата који до-
пуштају држање у посједу и инспекцију градилишта ради 
придржавања сигурносних прописа итд.

(3) Класа 0443 искључује: грантове, зајмове и субвен-
ције за изградњу стамбених, индустријских зграда, улица 
за јавне комуналне дјелатности, културне установе итд., ра-
звој и регулисање стамбених стандарда (0610).

Члан 222.
Група 045 - Транспорт односи се на расходе и нето 

издатке везане за друмски, водени, жељезнички, ваздушни, 
цјевоводни и друге облике транспорта.

Члан 223.
(1) Класа 0451 - Друмски транспорт обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу рада, 

употребе, изградње и одржавања система и капацитета (пу-
теви, мостови, тунели, паркиралишта, аутобуски термина-
ли итд.) друмског транспорта,

2) надгледање и регулацију корисника путева (издавање 
возачких и саобраћајних дозвола, инспекција сигурности 
возила, спецификације величине и капацитета за путнички 
и теретни друмски саобраћај, регулација радних сати воза-
ча аутобуса и камиона итд.), функционисања система друм-
ског транспорта (издавање франшиза, одобравање тарифа 
возарине и цијене карте за путнике, те времена и учеста-
лости услуге итд.) и изградње и одржавања путева,

3) изградњу или рад система и капацитета за друмски 
транспорт који није организован као предузеће,

4) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о функ-
ционисању система друмског транспорта и активностима 
везаним за изградњу путева и
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5) грантове, зајмове или субвенције за подршку функ-

ционисања, изградње, одржавања или унапређења система 
друмског саобраћаја и капацитета.

(2) Класа 0451 укључује: ауто-путеве, градске путеве, 
улице, бициклистичке стазе и пјешачке стазе.

(3) Класа 0451 искључује: контролу друмског саобра-
ћаја (0310), грантове, зајмове или субвенције за произвођа-
че друмских возила (0442), чишћење улица (0510), изград-
њу зидова за звучну заштиту, ограда и других објеката про-
тив буке, укључујући поновно површинско асфалтирање 
дијелова градских ауто-путева слојем који смањује буку 
(0530) и улично освјетљење (0640).

Члан 224.
(1) Класа 0452 - Водени транспорт обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу функ-

ционисања, коришћења, изградње и одржавања система и 
капацитета копненог, обалног и морског воденог транспор-
та и капацитета (луке, докови, помагала и опрема за нави-
гацију, прокопи, мостови, тунели, канали, молови, приста-
ништа, кејови, терминали итд.),

2) надгледање и регулацију корисника воденог тран-
спорта (регистрација, издавање дозвола, инспекција плови-
ла и посаде, регулација путничке сигурности и сигурности 
терета итд.), функционисања система воденог транспорта 
(издавање франшиза, одобравање тарифа возарине и цијена 
путничких карата, те времена и учесталости услуга итд.) 
и изградње и одржавања капацитета за водени транспорт,

3) изградњу или рад система и капацитета за водени 
транспорт који није организован као предузеће (као што су 
фериботи, скеле),

4) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о раду 
система воденог транспорта и активностима на изградњи 
капацитета за водени транспорт и

5) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, 
изградње, одржавања или унапређивања система и капаци-
тета за водени транспорт.

(2) Класа 0452 укључује радио и сателитска навига-
циона помагала, спасавање у хитним случајевима и услуге 
шлеповања.

(3) Класа 0452 искључује грантове, зајмове и субвен-
ције бродоградитељима (0442).

Члан 225.
(1) Класа 0453 - Жељезнички транспорт обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу рада, 

коришћења, изградње или одржавања система и капаците-
та за жељезнички транспорт (подлоге за жељезничке пруге, 
терминали, тунели, мостови, насипи, пролази итд.),

2) надгледање и регулацију корисника жељезничког 
транспорта (стање жељезничког возног парка, стабилност 
подлоге (шина), сигурност терета, сигурност путника итд.), 
рад система жељезничког транспорта (издавање франшиза, 
одобравање путничких и тарифа возарине и цијена путнич-
ких карата, те времена и учесталости услуга итд.) и одржа-
вања и изградње жељезница,

3) изградњу или рад система и капацитета за жељезнич-
ки транспорт који није организован као предузеће,

4) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о раду 
система жељезничког транспорта и активностима изград-
ње жељезница и

5) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, 
конструкције, одржавања или побољшавања система и ка-
пацитета за жељезнички транспорт.

(2) Класа 0453 укључује: дуголинијске и градске систе-
ме жељезничког транспорта, брзе градске транзитне жеље-
зничке системе и уличне системе жељезничког транспорта, 
као и набавку и одржавање жељезничког парка.

(3) Класа 0453 искључује: грантове, зајмове и субвен-
ције произвођачима возног парка (0442), изградњу зидо-

ва за звучну заштиту, ограде и друге објекте против буке, 
укључујући поновно стављање површинског слоја за 
смањивање буке на дијеловима жељезнице (0530).

Члан 226.
(1) Класа 0454 - Ваздушни транспорт обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу рада, 

коришћења, изградње и одржавања система и капацитета за 
ваздушни транспорт (аеродроми, писте, терминали, ханга-
ри, опрема и помагала за навигацију, додатака за контролу 
лета итд.),

2) надгледање и регулацију корисника ваздушног тран-
спорта (регистрација, лиценцирање и инспекција летјели-
ца, пилота, посаде, посаде на земљи, регулација безбједно-
сти путника, испитивање несрећа у ваздушном транспорту 
итд.), рада система за ваздушни транспорт (распоред рута, 
одобравање тарифа возарине и цијена путничких карата и 
фреквенција и нивоа услуга итд.) и изградње и одржавања 
капацитета за ваздушни транспрот,

3) изградњу или рад јавних сервиса и капацитета за ва-
здушни транспорт који нису организовани као предузеће и 
објеката ваздушног транспорта,

4) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о функ-
ционисању система за ваздушни транспорт и изградњи ка-
пацитета за ваздушни транспорт и

5) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, 
изградње, одржавања или побољшавања система и капаци-
тета за ваздушни транспорт.

(2) Класа 0454 укључује: радио и сателитска навига-
циона помагала, службе спасавања у хитним случајевима, 
услуге закупа летјелице за превоз терета и путника које су 
по распореду и оне које нису и регулисање контроле летења 
приватних лица.

(3) Класа 0454 искључује грантове, зајмове и субвен-
ције произвођачима летјелица (0442).

Члан 227.
Класа 0455 - Цјевоводи и други облици транспорта обу-

хвата:
1) управљање пословима и услугама везаним за рад, ко-

ришћење, изградњу и одржавање цјевовода и других транс-
портних система (успињаче, жичаре, ски-лифтови итд.),

2) надгледање и регулацију корисника цјевовода и дру-
гих транспортних система (регистрације, издавање дозво-
ла, инспекција опреме, вјештине и обука оператора, сигур-
носни стандарди итд.), функционисање цјевовода и других 
транспортних система (издавање франшиза, постављање 
тарифа, учесталост и ниво сервиса, итд.) и изградње и одр-
жавања цјевовода и других транспортних система,

3) изградњу или функционисање цјевовода и других 
транспортних система који нису организовани као преду-
зеће,

4) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о функ-
ционисању и изградњи цјевовода и других транспортних 
система и

5) грантове, зајмове или субвенције у циљу подршке 
функционисању, изградњи, одржавању или побољшавању 
цјевовода и других транспортних система.

Члан 228.
Група 046 - Комуникације односи се на расходе и нето 

издатке везане за комуникације.

Члан 229.
(1) Класа 0460 - Комуникације обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу 

изградње, надоградње, унапређења, функционисања и одр-
жавања комуникационих система (поштански, телефонски, 
телеграфски, бежични и сателитски комуникациони систе-
ми),



 

34 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 22.11.2016.

2) регулацију рада комуникационих система (издава-
ње франшиза, додјељивање фреквенција, спецификација 
тржишта и тарифа итд.),

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о кому-
никационим пословима и сервисима и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку изград-
ње, рада, одржавања или побољшавања комуникационих 
система.

(2) Класа 0460 искључује радио и сателитска навига-
циона помагала за водени транспорт (0452) и ваздушни 
транспорт (0454) и системе радијског и телевизијског еми-
товања (0830).

Члан 230.
Група 047 - Остале индустрије односи се на расходе и 

нето издатке везане за дистрибутивну трговину, смјештај и 
ускладиштење, хотеле и ресторане, туризам и вишенамјен-
ске пројекте развоја.

Члан 231.
(1) Класа 0471 - Дистрибутивна трговина, смјештај и 

ускладиштење обухвата:
1) управљање пословима и услугама везаним за дистри-

бутивну трговину, смјештај и складишну индустрију,
2) надгледање и регулацију велепродаје и малопродаје 

(издавање дозвола, трговинске праксе, означавање хране 
и друге робе намијењене за кућну потрошњу, инспекција 
вага и других мјерних уређаја итд.) и друге индустрије за 
смјештање и ускладиштавање (укључујући издавање до-
звола и контролу јавних царинских складишта итд.),

3) управљање контролом цијена и плановима следо-
вања путем малопродаје или велепродаје, без обзира на 
врсту робе или циљну групу потрошача, управљање и на-
бавку хране и других таквих субвенција општој јавности,

4) производњу и дистрибуцију информација тржишту и 
јавности о цијенама, расположивости робе и другим аспек-
тима дистрибутивне трговине и смјештања и ускладишта-
вања, прикупљање и објављивање статистичких података 
о дистрибутивној трговини и индустрији за смјештај и ус-
кладиштавање и

5) грантове, зајмове или субвенције за подршку дистри-
бутивне трговине и индустрије за смјештај и ускладишта-
вање.

(2) Класа 0471 искључује управљање цијенама и остале 
контроле које се примјењују на произвођача, храну и дру-
ге такве субвенције које су примјењиве на одређене групе 
становништва или појединце (10).

Члан 232.
Класа 0472 - Хотели и ресторани обухвата:
1) управљање пословима и услугама који се тичу 

изградње, проширења, унапређења, рада и одржавања хо-
тела и ресторана,

2) надгледање и регулацију рада хотела и ресторана 
(регулација цијена, продајне и хигијенске праксе, лиценци-
рање хотела и ресторана итд.),

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама хотела и ресторана и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку изград-
ње, рада, одржавања или побољшавања хотела и ресторана.

Члан 233.
Класа 0473 - Туризам обухвата:
1) управљање туристичким пословима и услугама, 

промоцију и развој туризма, везе са транспортном индус-
тријом, хотелима и ресторанима и другим индустријама 
које имају користи од туризма,

2) рад туристичких агенција у земљи и иностранству 
итд., организовање рекламних кампања, укључујући про-
изводњу и дистрибуцију промотивне литературе и слично, и

3) прикупљање и објављивање статистичких података 
о туризму.

Члан 234.
(1) Класа 0474 - Вишенамјенски пројекти развоја по-

крива вишенамјенске пројекте развоја који се обично 
састоје од интегрисаних капацитета за генерисање енер-
гије, контролу поплава, наводњавање, навигацију и рекре-
ацију и обухвата:

1) управљање пословима и услугама везаним за изград-
њу, надоградњу, проширење, унапређење, рад и одржавање 
вишенамјенских пројеката,

2) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и сервисима везаним за вишенамјенски развој и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку изград-
ње, рада, одржавања или побољшања пројеката вишена-
мјенског развоја.

(2) Класа 0474 искључује пројекте са једном главном 
функцијом и другим секундарним функцијама.

Члан 235.
(1) Група 048 - ИиР Економски послови односи се на 

расходе и нето издатке везане за примијењено истраживање 
и експериментални развој у подручју економских послова.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 236.
(1) Класа 0481 - ИиР Општи економски, комерцијални и 

послови по питању рада обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која раде на примијењеном истраживању и 
експерименталном развоју у области општих економских, 
комерцијалних и послова по питању рада и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја у 
области општих економских, комерцијалних и послова по 
питању рада која врше невладина тијела као што су истра-
живачки институти и универзитети.

(2) Класа 0481 искључује основно истраживање (0140).

Члан 237.
(1) Класа 0482 - ИиР Пољопривреда, шумарство, лов и 

риболов обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области пољопривреде, 
шумарства, лова и риболова и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја у 
области пољопривреде, шумарства, лова и риболова које 
врше невладина тијела као што су истраживачки институти 
и универзитети.

(2) Класа 0482 искључује основно истраживање (0140).

Члан 238.
(1) Класа 0483 - ИиР Гориво и енергија обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области горива и енергије и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја у 
области горива и енергије које врше невладина тијела као 
што су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0483 искључује основно истраживање (0140).

Члан 239.
(1) Класа 0484 - ИиР Рударство, производња и изградња 

обухвата:
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1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области рударства, про-
изводње и изградње и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју у 
области рударства, производње и изградње које врше нев-
ладина тијела као што су истраживачки институти и уни-
верзитети.

(2) Класа 0484 искључује основно истраживање (0140).

Члан 240.
(1) Класа 0485 - ИиР Транспорт обухвата:
1) управљање и рад владиних агенција (агенција, уста-

нова, институција) које се баве примијењеним истражи-
вањем и експерименталним развојем у области транспор-
та и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју у 
области транспорта које врше невладина тијела као што су 
истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0485 искључује основно истраживање (0140).

Члан 241.
(1) Класа 0486 - ИиР Комуникације обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области комуникација и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју у 
области комуникација које врше невладина тијела као што 
су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0486 искључује основно истраживање (0140).

Члан 242.
(1) Класа 0487 - ИиР Остале индустрије обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у другим секторима и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју веза-
ним за остале секторе које врше невладина тијела као што 
су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0487 укључује: дистрибутивну трговину, 
смјештај и ускладиштење, хотеле и ресторане, туризам и 
вишенамјенске пројекте развоја.

(3) Класа 0487 искључује основно истраживање (0140).

Члан 243.
Група 049 - Економски послови н. к. односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за економске послове који нису 
класификовани на другом мјесту.

Члан 244.
Класа 0490 - Економски послови н. к. обухвата упра-

вљање, рад или активности подршке везане за опште и 
секторске економске послове који се не могу додијелити 
групама 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047 или 048.

05 - Заштита животне средине

Члан 245.
Подјела заштите околине је базирана на Класификацији 

активности на заштити животне средине (CEPA) која је 
утврђена у Европском систему за прикупљање економских 
информација о животној средини (SERIEE) Статистичке 
канцеларије Европске заједнице (EUROSTAT).

Члан 246.
(1) Група 051 - Управљање отпадом односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за прикупљање, обраду и одла-
гање отпада.

(2) Прикупљање отпада укључује чишћење улица, тр-
гова, путева, пијаца, јавних цвијетњака, паркова и итд., 
прикупљање свих врста отпада, било селективно по врсти 
производа или неселективно прикупљање свих отпадака и 
њихов транспорт на мјесто обраде или одлагања.

(3) Обрада отпада укључује било који метод или процес 
који треба да промијени физички, хемијски или биолошки 
карактер или састав било каквог отпада, као и да га неу-
тралише, да га чини безопасним, сигурнијим за транспорт, 
приступачним за обнављање или складиштење или да га 
количински смањи.

(4) Одлагање отпада укључује коначно стављање отпа-
да у ископане јаме без даљег коришћења, држање у кон-
тејнерима, његово подземно одлагање, бацање у море или 
било који други релевантан метод његовог уклањања.

Члан 247.
(1) Класа 0510 - Управљање отпадом обухвата:
1) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подр-

шку система за прикупљање, обраду и одлагање отпада и
2) грантове, зајмове или субвенције за подршку функ-

ционисања, изградње, одржавања или побољшања таквих 
система.

(2) Класа 0510 укључује скупљање, обраду и уклањање 
нуклеарног отпада.

Члан 248.
(1) Група 052 - Управљање отпадним водама односи 

се на расходе и нето издатке везане за функционисање ка-
нализационих система и обраду отпадних вода.

(2) Функционисање канализационог система обухва-
та управљање и изградњу система колектора, цјевовода, 
проводника и пумпи за избацивање било које отпадне воде 
(кишнице, кућне или неке друге доступне отпадне воде) од 
мјеста њеног скупљања до канализационог погона за обра-
ду или мјеста гдје се отпадна вода избацује у површинску 
воду.

(3) Обрада отпадне воде укључује било коју механич-
ку, биолошку или напредну обраду како би отпадна вода 
постала добра да испуни примјењиве стандарде животне 
средине или друге норме квалитета.

Члан 249.
Класа 0520 - Управљање отпадним водама обухвата:
1) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подр-

шку канализационих система и обраде отпадних вода и
2) грантове, зајмове или субвенције за подршку функ-

ционисања, изградње, одржавања или побољшања таквих 
система.

Члан 250.
(1) Група 053 - Смањење загађености односи се на 

расходе и нето издатке везане за заштиту ваздуха и кли-
матских услова, земље и подземних вода, смањење буке и 
вибрација и заштиту од зрачења.

(2) Ове активности укључују изградњу, одржавање и 
рад система и станица за надгледање (изузев метеороло-
шких станица), изградњу зидова за звучну заштиту, ограда 
и других објеката против буке, укључујући поновно асфал-
тирање дијелова градских ауто-путева или облагања шина 
површинским слојем који смањују буку, мјере за чишћење 
водених површина од загађења, мјере за контролу или пре-
венцију емисије гасова из стаклене баште и загађивача који 
негативно утичу на квалитет ваздуха, изградњу, одржавање 
и рад инсталација за деконтаминирање загађеног тла и за 
складиштење загађених производа и транспорт загађених 
производа.

Члан 251.
Класа 0530 - Смањење загађености обухвата:
1) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подр-

шку активности на смањењу и контроли загађености и
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2) грантове, зајмове или субвенције за подршку актив-
ности на смањењу и контроли загађености.

Члан 252.
Група 054 - Заштита разноврсности флоре и фауне и 

заштита крајолика односи се на расходе и нето издатке 
везане за активности које се тичу заштите врста флоре и фа-
уне (укључујући повратак истријебљених врста и опоравак 
врста угрожених истребљењем), заштиту природних ста-
ништа (укључујући управљање националним парковима и 
резерватима) и заштиту естетских вриједности крајолика 
(укључујући поновно обликовање уништених крајолика 
ради повећања њихове естетске вриједности и санирања 
напуштених рудника и каменолома).

Члан 253.
Класа 0540 - Заштита разноврсности флоре и фауне и 

заштита крајолика обухвата:
1) управљање, надгледање, инспекцију, рад или подр-

шку активности које се тичу заштите разноврсности флоре 
и фауне и заштите крајолика и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку актив-
ности које се тичу заштите разноврсности флоре и фауне и 
заштитите крајолика.

Члан 254.
(1) Група 055 ИиР - Заштита животне средине односи 

се на расходе и нето издатке везане за примијењено истра-
живање и експериментални развој у подручју заштите жи-
вотне средине.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 255.
(1) Класа 0550 - ИиР Заштита животне средине обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) ангажованих на примијењеном истражи-
вању и експерименталном развоју у области заштите жи-
вотне средине и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју у 
области заштите животне средине које спроводе невладина 
тијела као што су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0550 искључује основно истраживање (0140).

Члан 256.
Група 056 - Заштита животне средине н. к. односи се 

на расходе и нето издатке везане за заштиту животне среди-
не који нису класификовани на другом мјесту.

Члан 257.
(1) Класа 0560 - Заштита животне средине н. к. обухва-

та управљање, руковођење, регулацију, надгледање, рад 
и подршку активности као што су формулација, админи-
страција, координација и надгледање општих политика, 
планова, програма и буџета за промоцију заштите живот-
не средине, припрему и спровођење закона и стандарда за 
пружање услуга заштите животне средине, производњу и 
дистрибуцију општих информација, техничке документа-
ције и статистичких података о заштити животне средине.

(2) Класа 0560 укључује послове и услуге заштите жи-
вотне средине које се не могу приписати групама 051, 052, 
053, 054 или 055.

06 - Стамбени и заједнички послови
Члан 258.

Група 061 - Стамбени развој односи се на расходе и 
нето издатке везане за стамбени развој.

Члан 259.
(1) Класа 0610 - Стамбени развој обухвата:
1) управљање пословима и услугама стамбеног разво-

ја, промоцију, надгледање и оцјењивање активности на 

стамбеном развоју, без обзира да ли су исте у надлежности 
јавних власти или не, развој и регулисање стамбених стан-
дарда,

2) распуштање сиротињских четврти везано за додјелу 
станова, набавку земље за изградњу станова, изградњу или 
куповину и ремоделирање стамбених јединица за станов-
ништво или становништво са посебним потребама,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о стамбе-
ним пословима и услугама и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку проши-
рења, унапређења или одржавања стамбеног фонда.

(2) Класа 0610 искључује развој и регулисање грађе-
винских стандарда (0443), погодности у готовини и нату-
ри како би се помогло домаћинствима да измире трошкове 
становања (1060).

Члан 260.
Група 062 - Развој заједнице односи се на расходе и 

нето издатке везане за развој заједнице.

Члан 261.
(1) Класа 0620 - Развој заједнице обухвата:
1) управљање пословима и услугама на развоју заједни-

це, администрацију закона о зонама и коришћењу земљи-
шта, грађевинску регулативу,

2) планирање нових или рехабилитованих заједница, 
планирање унапређења и развоја капацитета (погодности) 
као што су смјештај, индустрија, јавни сервиси, здравство, 
образовање, култура, рекреација итд. за заједнице, припре-
му шема за финансирање планираног развоја и

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама на развоју заједнице.

(2) Класа 0620 искључује: имплементацију плана, тј. 
стварну изградњу стамбених јединица, индустријских згра-
да, улица, комуналних предузећа, културних објеката итд., 
аграрну реформу и поновно уређивање земљишта (0421), 
управљање грађевинским стандардима (0443) и стандарди-
ма становања (0610).

Члан 262.
Група 063 - Водоснабдијевање односи се на расходе и 

нето издатке везане за водоснабдијевање.

Члан 263.
(1) Класа 0630 - Водоснабдијевање обухвата:
1) управљање пословима водоснабдијевања, процјену 

будућих потреба и одређивање расположивости по питању 
таквих процјена, надгледање и регулацију свих аспеката 
снабдијевања питком водом, укључујући контроле исправ-
ности, цијена и количине воде,

2) изградњу или рад система за водоснабдијевање који 
нису организовани као предузеће,

3) производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података о посло-
вима и услугама водоснабдијевања и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку рада, 
изградње, унапређења или одржавања система водоснаб-
дијевања.

(2) Класа 0630 искључује системе за наводњавање 
(0421), пројекте који имају више сврха (0474) и скупљање и 
обраду отпадних вода (0520).

Члан 264.
Група 064 - Улична расвјета односи се на расходе и 

нето издатке везане за уличну расвјету.

Члан 265.
(1) Класа 0640 - Улична расвјета обухвата:
1) управљање пословима везаним за уличну расвјету, 

развој и регулацију стандарда за уличну расвјету и
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2) инсталацију, функционисање, одржавање, унапређење 

уличне расвјете итд.
(2) Класа 0640 искључује послове и службе задужене за 

улично освјетљење које су повезане са изградњом и радом 
ауто-путева (0451).

Члан 266.
(1) Група 065 - ИиР Стамбени и заједнички послови 

односи се на расходе и нето издатке везане за примијењено 
истраживање и експериментални развој у подручју стамбе-
них и заједничких послова.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 267.
(1) Класа 0650 - ИиР Стамбени и заједнички послови 

обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области стамбених и зајед-
ничких послова и

2) грантове, зајмове или субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја у 
области стамбених и заједничких послова које проводе 
невладина тијела као што су истраживачки институти и 
универзитети.

(2) Класа 0650 искључује основно истраживање (0140), 
примијењено истраживање и експериментални развој у 
грађевинским методама или материјалима (0484).

Члан 268.
Група 066 - Стамбени и заједнички послови н. к. 

односи се на расходе и нето издатке везане за стамбене и 
заједничке послове који нису класификовани на другом 
мјесту.

Члан 269.
(1) Класа 0660 - Стамбени и заједнички послови н. к. 

обухвата управљање, рад или подршку активности као што 
су формулација, управљање, координација и надгледање 
општих политика, планова, програма и буџета везаних за 
стамбене и заједничке послове, припрему и спровођење за-
кона и стандарда који се тичу стамбених и заједничких по-
слова, производњу и дистрибуцију општих информација, 
техничке документације и статистичких података који се 
тичу стамбених и заједничких послова.

(2) Класа 0660 укључује управљање, рад или подршку ак-
тивности које се односе на стамбене и друштвене погодности, 
а не могу се приписати групама 061, 062, 063, 064 или 065.

07 - Здравство

Члан 270.
(1) Владини расходи за здравство укључују расходе на 

услуге које се пружају индивидуалним лицима и услуге 
које се пружају на колективном основу. Расходи на инди-
видуалне услуге су додијељени групама од 071 до 074, а 
расходи на колективне услуге су додијељени групама 075 
и 076.

(2) Колективне здравствене услуге се баве питањима 
као што су формулисање и управљање државном полит-
иком, постављање и примјена стандарда за медицинско и 
помоћно медицинско особље и за болнице, клинике, орди-
нације итд., регулисање и давање дозвола за рад лицима 
која пружају здравствене услуге, примијењено истражива-
ње и експериментални развој у медицинским и здравстве-
ним питањима. Међутим, режијски трошкови повезани са 
вођењем или функционисањем неке групе болница, клини-
ка, ординација итд. сматрају се индивидуалним трошкови-
ма и класификују се од групе 071 до 074.

Члан 271.
(1) Група 071 - Медицински производи, уређаји и 

опрема односи се на расходе и нето издатке везане за лије-

кове, протезе, медицинске уређаје и опрему и остале здрав-
ствене производе за појединце или домаћинства, било да се 
издају уз или без рецепта од стране апотекара, фармацеута 
или снабдјевача медицинске опреме и намијењени су за 
конзумирање или употребу изван здравственог објекта или 
институције.

(2) Уколико наведене производе пацијенти ван болнице 
директно прибављају од доктора, зубара и помоћног меди-
цинског особља или пацијенти који су у болници те произво-
де прибављају од болнице, ови расходи и нето издаци спа-
дају у ванболничке услуге (072) или болничке услуге (073).

Члан 272.
Класа 0711 - Фармацеутски производи обухвата:
1) прибављање фармацеутских производа као што су 

медицински препарати, медицински лијекови, патентни 
лијекови, серуми и вакцине, витамини и минерали, рибља 
уља, средства за оралну контрацепцију и

2) управљање, функционисање или подршку приба-
вљања фармацеутских производа.

Члан 273.
Класа 0712 - Остали медицински производи обухвата:
1) прибављање медицинских производа као што су кли-

нички термометри, љепљиви и нељепљиви завоји, шпри-
цеви за инјекције, прибори за прву помоћ, термофори и 
кесице за лед, медицински предмети, као што су еластичне 
чарапе и улошци за кољена, тестови за трудноћу, кондоми и 
остала механичка контрацепцијска средства и

2) управљање, рад или подршку прибављања осталих 
медицинских производа уз рецепт.

Члан 274.
(1) Класа 0713 - Терапеутски уређаји и опрема обухва-

та:
1) прибављање терапеутских уређаја и опреме као што 

су корективне наочале и контактна сочива, слушна помагала, 
стаклене очи, вјештачки удови и друга протетичка помагала, 
ортопедске протезе и помагала, ортопедска обућа, хируршки 
појаси, завоји и бандажери, протезе за врат, опрема за ме-
дицинску масажу и медицинске лампе, инвалидска колица 
са и без погона, “специјални” кревети, штаке, електронски и 
остали уређаји за праћење крвног притиска итд. и

2) управљање, рад или подршка прибављања терапеут-
ских уређаја и опреме на рецепт.

(2) Класа 0713 укључује трошкове за вјештачке зубе, 
али не трошкове уградње, поправку терапеутских апарата 
и опреме.

(3) Класа 0713 искључује закуп терапеутске опреме 
(0724).

Члан 275.
(1) Група 072 - Ванболничке услуге односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за медицинске, стоматолошке и 
помоћне услуге које се пружају ванболничким пацијентима 
(амбулантним болесницима) од стране медицинског, стома-
толошког или помоћног медицинског особља.

(2) Ове услуге се могу пружати код куће, у објектима за 
индивидуална или групна савјетовања, у амбулантама или 
у болницама и клиникама за пацијенте на ванболничком 
лијечењу и слично.

(3) Услуге амбулантним болесницима укључују лијеко-
ве, протезе, медицинске апарате и опрему и друге произво-
де који се користе у здравству, а које амбулантни болесници 
прибављају директно од љекара, зубара и помоћног меди-
цинског особља.

(4) Медицинске, зубарске и помоћне медицинске услу-
ге које се пацијентима пружају у болницама и томе слично 
укључене су у болничке услуге (073).

Члан 276.
(1) Класа 0721 - Опште медицинске услуге покрива 

услуге које пружају опште медицинске клинике и љекари 
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опште праксе. Опште медицинске клинике су дефинисане 
као институције које углавном пружају ванболничке услуге 
квалификованих љекара које нису ограничене на одређену 
медицинску специјалност. Љекари опште праксе нису спе-
цијализовани ни у једној одређеној области медицине.

(2) Класа 0721 обухвата:
1) пружање општих медицинских услуга и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку општих 

медицинских услуга које се пружају од стране општих ме-
дицинских клиника и љекара опште праксе.

(3) Класа 0721 искључује услуге лабораторија за меди-
цинску анализу и центара за рендгенско снимање (0724).

Члан 277.
(1) Класа 0722 - Специјалистичке медицинске услуге 

покрива услуге специјалистичких медицинских клиника и 
љекара специјалиста. Специјализоване медицинске клини-
ке и љекари специјалисти се разликују од општих медицин-
ских клиника и љекара опште праксе у томе што су њихове 
услуге ограничене на лијечење одређене болести, медицин-
ску процедуру или класу пацијената.

(2) Класа 0722 обухвата:
1) пружање специјалистичких медицинских услуга и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку специја-

листичких медицинских услуга које пружају специја-
листичке медицинске клинике и љекари специјалисти.

(3) Класа 0722 укључује услуге специјалиста протети-
чара.

(4) Класа 0722 искључује зубарске клинике и зубаре 
(0723), услуге лабораторија за медицинску анализу и цен-
тара за рендгенско снимање (0724).

Члан 278.
(1) Класа 0723 - Стоматолошке услуге покрива услуге 

општих или специјалистичких стоматолошких клиника 
и стоматолога, оралних хигијеничара или друге помоћне 
стоматолошке услуге. Зубарске клинике пружају услуге 
ванболничким болесницима, њих не надзиру нити у њима 
обавезно раде зубари, могу их надзирати или у њима ра-
дити орални хигијеничари или зубарско помоћно особље.

(2) Класа 0723 обухвата:
1) пружање стоматолошких услуга пацијентима на ван-

болничком лијечењу и
2) управљање, инспекцију, рад и подршку стоматолош-

ких услуга које пружају опште или специјалистичке стома-
толошке клинике и стоматолози, орални хигијеничари или 
помоћно стоматолошко особље.

(3) Класа 0723 укључује трошкове за намјештање вје-
штачких зуба.

(4) Класа 0723 искључује вјештачке зубе (0713), услуге 
специјалиста протетичара (0722), услуге лабораторија за ме-
дицинску анализу и центара за рендгенско снимање (0724).

Члан 279.
(1) Класа 0724 - Помоћне услуге обухвата:
1) пружање помоћних здравствених услуга пацијенти-

ма на ванболничком лијечењу и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку здравстве-

них услуга које пружају клинике које надгледају медицин-
ске сестре, бабице, физиотерапеути, терапеути за радну 
терапију или друго помоћно медицинско особље (радни 
терапеути, терапеути за говор или друго помоћно особље) 
и здравствених услуга које пружају медицинске сестре, ба-
бице и помоћно медицинско особље у просторијама које 
нису савјетовалишта, у кућама пацијената или другим не-
медицинским институцијама.

(2) Класа 0724 укључује: особе које примјењују аку-
пунктуру, педикире, физиотерапеуте, оптичаре, особе које 
примјењују традиционалну медицину итд., лабораторије 
за медицинску анализу и центре за рендгенско снимање, 
најам терапеутске опреме, терапију корективног вјежбања 

преписану од стране доктора, термалне купке за амбулант-
не болеснике или третмане морском водом, услуге болнич-
ких кола, изузев оних којима управљају болнице.

(3) Класа 0724 искључује лабораторије општих здрав-
ствених услуга (0740) и лабораторије које се баве утврђива-
њем узорака болести (0750).

Члан 280.
(1) Група 073 - Болничке услуге односи се на расходе и 

нето издатке везане за болничке услуге.
(2) Ова група покрива услуге општих и специјалистич-

ких болница, услуге медицинских центара, породилишта, 
старачких домова и опоравилишта који углавном пружају 
услуге стационираним болесницима, услуге војних болни-
ца, услуге институција које помажу старе особе у којима 
је медицински надзор кључни елемент и услуге центара за 
рехабилитацију који обезбјеђују стационираним болесни-
цима здравствену његу и рехабилитациону терапију гдје је 
циљ прије да се пацијент лијечи него да му се пружи дуго-
рочна помоћ.

(3) Хоспитализација се дефинише као смјештање па-
цијента у болницу за вријеме трајања третмана. Укључени 
су и болничко и дневно лијечење код куће, као и домови за 
неизљечиво болесне људе.

(4) Болнице се дефинишу као институције које нуде 
стационираним болесницима његу под директним над-
зором квалификованих доктора медицине. Медицински 
центри, породилишта, старачки домови и опоравилишта 
такође пружају његу стационираним болесницима, али ње-
гове услуге надгледа и често извршава особље са нижим 
квалификацијама од доктора медицине.

(5) Ова група не покрива објекте као што су војне те-
ренске болнице (021), ординације, клинике и амбуланте 
који се искључиво баве његом ванболничких болесника 
(072), институције за особе са инвалидитетом и центре за 
рехабилитацију који превасходно пружају дугорочну помоћ 
(1012), старачке домове за старије особе (1020). Исто тако 
ова група не покрива плаћања пацијентима за губитак при-
хода усљед болничког лијечења (1011).

(6) Болничке услуге укључују лијекове, протезе, меди-
цинске апарате и опрему и друге производе који се користе 
у здравству, а који се достављају болничким пацијентима. 
Оне такође укључују немедицинске трошкове болница 
на администрацију, немедицинско особље, храну и пиће, 
смјештај (укључујући смјештај за особље) итд.

Члан 281.
(1) Класа 0731 - Опште болничке услуге обухвата:
1) пружање (обезбјеђивање) општих болничких услуга и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку болница 

чије услуге нису ограничене на одређену медицинску спе-
цијализацију.

(2) Класа 0731 искључује медицинске центре који нису 
под директним надзором неког квалификованог доктора 
медицине (0733).

Члан 282.
(1) Класа 0732 - Специјалистичке болничке услуге обу-

хвата:
1) пружање специјалистичких болничких услуга и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку болница 

које ограничавају своје услуге на одређену медицинску 
специјалност.

(2) Специјалистичке болнице се разликују од општих 
болница по томе што су њихове услуге ограничене на 
лијечење неке одређене болести или класе пацијената, на 
примјер болести грудног коша и туберкулоза, лепрозност, 
рак, оториноларингологија, психијатрија, акушерство, пе-
дијатрија итд.

(3) Класа 0732 искључује центре за материнство који 
нису под директним надзором квалификованог доктора ме-
дицине.
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Члан 283.

Класа 0733 - Услуге медицинских и центара за материн-
ство обухвата:

1) пружање услуга медицинског и центра за материн-
ство и

2) управљање, инспекцију, рад или подршку медицин-
ског или центра за материнство.

Члан 284.
(1) Класа 0734 - Услуге старачких домова и опорави-

лишта покрива старачке домове и опоравилишта која пру-
жају болничке услуге лицима која се опорављају од опера-
ције или исцрпљујућих болести или стања која захтијевају 
стални надзор и давање лијекова, психотерапију и физи-
калну терапију и вјежбање како би се надокнадио губитак 
функције или одмор.

(2) Класа 0734 обухвата:
1) пружање (обезбјеђивање) услуга старачких домова и 

опоравилишта и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку старачких 

домова и опоравилишта.
(3) Класа 0734 укључује институције које помажу ста-

рим људима у којима је медицински надзор кључни еле-
мент и центре за рехабилитацију који пружају стациони-
раним болесницима здравствену његу и рехабилитациону 
терапију гдје је циљ прије да се пацијент лијечи него да му 
се обезбиједи дугорочна помоћ.

Члан 285.
Група 074 - Услуге здравствене заштите односи се на 

расходе и нето издатке везане за услуге здравствене зашти-
те.

Члан 286.
(1) Класа 0740 - Услуге здравствене заштите обухвата:
1) пружање јавне здравствене заштите,
2) управљање, инспекцију, рад или подршку услуга 

јавне здравствене заштите као што су активности транс-
фузиологије (прикупљање, обрада, чување, достављање), 
откривање болести (рак, туберкулоза, полне болести), пре-
венција (имунизација, вакцинација), надгледање (исхрана 
дојенчади, здравље дјеце), прикупљање епидемиолошких 
података (података о епидемијама), услуге планирања по-
родице итд. и

3) припрему и дистрибуцију информација о питањима 
здравствене заштите.

(2) Класа 0740 укључује јавне здравствене услуге пру-
жене од стране специјалних тимова групама углавном здра-
вих клијената, на радним мјестима, школама или другим 
немедицинским установама, јавне здравствене услуге које 
нису повезане са болницама, клиникама или амбулантама, 
јавне здравствене услуге које не пружају квалификовани 
доктори медицине, јавне здравствене услуге лабораторија.

(2) Класа 0740 искључује лабораторије за медицинску 
анализу (0724) и лабораторије које се баве одређивањем уз-
рока болести (0750).

Члан 287.
(1) Група 075 - ИиР Здравство односи се на расходе и 

нето издатке везане за примијењено истраживање и експе-
риментални развој у подручју здравства.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 288.
(1) Класа 0750 - ИиР Здравство обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем који су повезани са здрав-
ством и

2) грантове, зајмове и субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју које 
спроводе невладина тијела као што су истраживачки инсти-
тути и универзитети.

(2) Класа 0750 укључује лабораторије које се баве 
утврђивањем узрока болести.

(3) Класа 0750 искључује основно истраживање (0140).

Члан 289.
Група 076 - Здравство н. к. односи се на расходе и нето 

издатке везане за здравство који нису класификовани на 
другом мјесту.

Члан 290.
(1) Класа 0760 - Здравство н. к. обухвата управљање, 

рад или подршку активности као што су формулација, ад-
министрација, координација и надгледање општих здрав-
ствених политика, планова, програма и буџета, припрема 
и спровођење закона и стандарда за пружање здравствених 
услуга, укључујући издавање лиценци за медицинске уста-
нове и медицинско и помоћно медицинско особље, прои-
зводња и дистрибуција општих информација, техничке до-
кументације и статистичких података о здравству.

(2) Класа 0760 укључује послове и службе здравства који 
се не могу приписати групама 071, 072, 073, 074 или 075.

08 - Рекреација, култура и религија

Члан 291.
(1) Владини трошкови за рекреацију, културу и рели-

гију укључују расходе на услуге које се пружају индивиду-
алним особама и домаћинствима и расходе на услуге које 
се пружају на колективном основу. Индивидуални расходи 
се сврставају у групе 081 и 082, а расходи на колективне 
услуге се сврставају у групе од 083 до 086.

(2) Колективне услуге се пружају заједници као цјели-
ни. Оне укључују активности као што су формулисање и 
управљање државном политиком, формулисање и примје-
ну закона и стандарда за пружање рекреативних услуга из 
области културе и примијењено истраживање и експери-
ментални развој у рекреативним, културолошким и религи-
озним пословима и службама.

Члан 292.
Група 081 - Услуге спорта и рекреације односи се на 

расходе и нето издатке везане за услуге спорта и рекреације.

Члан 293.
(1) Класа 0810 - Услуге спорта и рекреације обухвата:
1) пружање услуга спорта и рекреације, управљање по-

словима везаних за спорт и рекреацију, контролу и регула-
цију спортских објеката,

2) рад или подршку објектима за активна спортска де-
шавања или догађаје (игралишта, тениски терени, терени за 
сквош, стазе за трчање, терени за голф, боксерски рингови, 
клизалишта, вјежбаонице итд.), рад или подршку објектима 
за пасивна спортска дешавање или догађаје (посебно опре-
мљена мјеста за играње карата, стоне игре, итд.), рад или 
подршку објектима за рекреативно бављење спортом (пар-
кови, плаже, кампови и одговарајућа мјеста за смјештај која 
раде на некомерцијалној бази, базени, јавна купатила итд.) и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку тимо-
вима или индивидуалним такмичарима или играчима.

(2) Класа 0810 укључује објекте за смјештај гледалаца, 
представљање репрезентације, регионалног или локалног 
тима на спортским догађајима.

(3) Класа 0810 искључује зоолошке или ботаничке ба-
ште, акваријуме, ботаничке вртове и сличне институције 
(0820), спортске и рекреативне објекте који су повезани са 
образовним институцијама (09).

Члан 294.
Група 082 - Услуге културе односи се на расходе и нето 

издатке везане за услуге културе.
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Члан 295.
(1) Класа 0820 - Услуге културе обухвата:
1) пружање услуга културе, управљање пословима веза-

ним за културу, контролу и регулацију културних објеката,
2) рад или подршку објектима за културу (библиотеке, 

музеји, умјетничке галерије, позоришта, изложбени про-
стори, споменици, историјска мјеста, зоолошки и ботанич-
ки вртови, акваријуми, ботаничке баште итд.), производњу, 
рад или подршку културних догађаја (концерти, представе, 
филмске продукције, умјетничке изложбе итд.) и

3) грантове, зајмове или субвенције за подршку инди-
видуалних умјетника, писаца, дизајнера, композитора и 
других који се баве умјетношћу или организацијама које 
раде на промоцији културних догађаја.

(2) Класа 0820 укључује националне, регионалне или 
локалне прославе које немају искључиви циљ да привуку 
туристе.

(3) Класа 0820 искључује културне догађаје који тре-
ба да се презентују ван националних граница (0113), на-
ционалне, регионалне или локалне прославе које треба да 
привуку туристе (0473), производњу културног материјала 
намијењеног за дистрибуцију путем емитовања (0830).

Члан 296.
Група 083 - Услуге емитовања и издаваштва односи 

се на расходе и нето издатке везане за услуге емитовања и 
издаваштва.

Члан 297.
(1) Класа 0830 - Услуге емитовања и издаваштва обу-

хвата:
1) управљање пословима на емитовању и издаваштву, 

контролу и регулацију услуга емитовања и издаваштва,
2) рад или подршку услугама емитовања и издаваш-

тва и
3) грантове, зајмове или субвенције за подршку изград-

ње или набавке објеката за телевизијско или радио-еми-
товање, изградње или набавке постројења, опреме или 
материјала за издавање новина, магазина или књига, про-
изводње материјала и презентација истог путем емитовања, 
прикупљања вијести и других информација, дистрибуције 
објављених радова.

(2) Класа 0830 искључује државне штампарије и фабри-
ке (0133), омогућавање образовања путем радијског или те-
левизијског емитовања (09).

Члан 298.
Група 084 - Религијске и друге заједничке услуге од-

носи се на расходе и нето издатке везане за религијске и 
друге заједничке услуге.

Члан 299.
Класа 0840 - Религијске и друге заједничке услуге обу-

хвата:
1) управљање религијским и другим заједничким по-

словима,
2) обезбјеђивање објеката за религијске и друге зајед-

ничке услуге, укључујући подршку за њихово управљање, 
одржавање и поправке,

3) плаћање свештеника и других службеника рели-
гијских институција, подршку одржавању религијских слу-
жби и

4) грантове, зајмове или субвенције за подршку брат-
ских, грађанских, омладинских и социјалних организација 
или синдиката и политичких партија.

Члан 300.
(1) Група 085 - ИиР Рекреација, култура и религија 

односи се на расходе и нето издатке везане за примијењено 
истраживање и експериментални развој у подручју рекре-
ације, културе и религије.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 301.
(1) Класа 0850 - ИиР Рекреација, култура и религија 

обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области рекреације, култу-
ре и религије и

2) грантове, зајмове и субвенције за подршку при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју у 
области рекреације, културе и религије које спроводе нев-
ладина тијела као што су истраживачки институти и уни-
верзитети.

(2) Класа 0850 искључује основно истраживање (0140).

Члан 302.
Група 086 - Рекреација, култура и религија н. к. од-

носи се на расходе и нето издатке везане за рекреацију, кул-
туру и религију који нису класификовани на другом мјесту.

Члан 303.
(1) Класа 0860 - Рекреација, култура и религија н. к. 

обухвата: управљање, рад или подршку активности као што 
су формулисање, управљање, координација и надгледање 
општих политика, планова, програма и буџета за промоцију 
спорта, рекреације, културе и религије, припрема и спро-
вођење закона и стандарда за пружање услуга у области 
рекреације и културе, производња и дистрибуција општих 
информација, техничке документације и статистичких по-
датака о рекреацији, култури и религији.

(2) Класа 0860 укључује послове и услуге који се од-
носе на рекреацију, културу и религију, а који се не могу 
приписати групама 081, 082, 083, 084 или 085.

09 - Образовање

Члан 304.
(1) Владини расходи за образовање укључују расходе 

на услуге које се пружају индивидуалним ученицима и сту-
дентима и расходе на услуге које се пружају на колектив-
ном основу. Расходи на индивидуалне услуге се сврставају 
на групама од 091 до 096, а расходи на колективне услуге се 
сврставају на групама 097 и 098.

(2) Колективне образовне услуге се баве питањима као 
што су формулисање и управљање државном политиком, 
постављање и примјена стандарда, контрола, давање до-
звола и надгледање образовних институција, примијењено 
истраживање и експериментални развој у пословима и слу-
жбама образовања. Међутим, режијски трошкови повезани 
са управљањем или функционисањем неке групе школа, 
колеџа итд., сматрају се индивидуалним трошковима и кла-
сификовани су у групама 091 до 096.

(3) Преглед образовања је базиран на категоријама из 
Међународне стандардне класификације образовања из 
1997. године (ISCED-97) Образовне, научне и културне ор-
ганизације Уједињених нација (UNESCO):

1) предшколско образовање - представља припрему у 
години пред полазак у основну школу,

2) основно образовање - основно образовање у смислу 
класификације ISCED-97 обухвата највише првих шест 
година (прве двије тријаде) основног образовања у нашем 
образовном систему,

3) ниже средње образовање - ниже средње образовање у 
смислу класификације ISCED-97 представља више основ-
но образовање (најмање посљедња тријада) у нашем обра-
зовном систему,

4) више средње образовање - више средње образовање 
у смислу ISCED-97 представља средње образовање у на-
шем образовном систему,

5) образовање послије средње школе које није висо-
ко образовање - представља додатно оспособљавање на-



22.11.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 41
кон средње школе које нема за циљ стицање академског 
звања,

6) први степен високог образовања - први степен висо-
ког образовања у смислу ISCED-97 обухвата први циклус 
високог образовања у нашем образовном систему и

7) други степен високог образовања - други степен 
високог образовања у смислу ISCED-97 обухвата други и 
трећи циклус високог образовања у нашем образовном си-
стему.

(4) Овај одјељак укључује војне школе и академије гдје 
је план и програм сличан као и у цивилним институцијама, 
полицијске академије које пружају опште образовање по-
ред полицијске обуке, те образовање путем радио или теле-
визијског емитовања. Тако настали расходи се класификују 
у групе од 091 до 095.

Члан 305.
Група 091 - Предшколско и основно образовање одно-

си се на расходе и нето издатке везане за предшколско и 
основно образовање.

Члан 306.
(1) Класа 0911 - Предшколско образовање обухвата:
1) пружање предшколског образовања и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и 

других институција које пружају предшколско образовање.
(2) Класа 0911 искључује помоћне услуге образовању 

(0960).

Члан 307.
(1) Класа 0912 - Основно образовање обухвата:
1) пружање основног образовања и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и 

других институција које пружају основно образовање.
(2) Класа 0912 укључује образовне програме за ученике 

који су сувише стари за основну школу.
(3) Класа 0912 искључује помоћне услуге образовању 

(0960).

Члан 308.
Група 092 - Средње образовање односи се на расходе и 

нето издатке везане за средње образовање.

Члан 309.
(1) Класа 0921 - Ниже средње образовање (или више 

основно образовање) обухвата:
1) пружање нижег средњег образовања (или вишег 

основног образовања),
2) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и 

других институција које пружају ниже средње образовање 
(или више основно образовање) и

3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку 
ученицима за стицање нижег средњег образовања (или ви-
шег основног образовања).

(2) Класа 0921 укључује ниже средње образовање за 
одрасле особе и младе људе које се организује ван школе.

(3) Класа 0921 искључује помоћне услуге образовању 
(0960).

Члан 310.
(1) Класа 0922 - Више средње образовање обухвата:
1) пружање вишег средњег образовања,
2) управљање, инспекцију, рад или подршку школа и 

других институција које пружају више средње образовање и
3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку 

ученицима за стицање вишег средњег образовања.
(2) Класа 0922 укључује више средње образовање за 

одрасле особе и младе људе које се организује ван школе.
(3) Класа 0922 искључује помоћне услуге образовању 

(0960).

Члан 311.
Група 093 - Образовање послије средње школе које 

није високо образовање односи се на расходе и нето 
издатке везане за образовање послије средње школе које 
није високо образовање.

Члан 312.
(1) Класа 0930 - Образовања послије средње школе које 

није високо образовање обухвата:
1) пружање образовања послије средњег које није висо-

ко образовање,
2) управљање, инспекцију, рад или подршку институ-

ција које пружају образовање послије средњег које није ви-
соко образовање и

3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку 
ученицима за стицање образовања послије средњег које 
није високо образовање.

(2) Класа 0930 укључује образовање послије средње 
школе које није високо образовање за одрасле особе и мла-
де људе које се организује ван школе.

(3) Класа 0930 искључује помоћне услуге образовању 
(0960).

Члан 313.
Група 094 - Високо образовање односи се на расходе и 

нето издатке везане за високо образовање.

Члан 314.
(1) Класа 0941 - Први степен високог образовања обу-

хвата:
1) пружање првог степена високог образовања,
2) управљање, инспекцију, рад или подршку универзи-

тета и других институција које пружају први степен висо-
ког образовања и

3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подр-
шку студентима за стицање првог степена високог обра-
зовања.

(2) Класа 0941 искључује помоћне услуге образовању 
(0960).

Члан 315.
(1) Класа 0942 - Други степен високог образовања обу-

хвата:
1) пружање другог степена високог образовања,
2) управљање, инспекцију, рад или подршку универзи-

тета и других институција које пружају други степен висо-
ког образовања и

3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку 
студентима за стицање другог степена високог образова-
ња.

(2) Класа 0924 искључује помоћне услуге образовању 
(0960).

Члан 316.
Група 095 - Образовање које није дефинисано ниво-

ом односи се на расходе и нето издатке везане за образова-
ње које није дефинисано нивоом.

Члан 317.
Класа 0950 - Образовање које није дефинисано нивоом 

обухвата:
1) пружање образовања које није дефинисано нивоом 

(образовни програми за одрасле који не захтијевају посебне 
претходне инструкције у посебним стручним тренинзима и 
културном развоју),

2) управљање, инспекцију, рад или подршку институција 
које пружају образовање које није дефинисано нивоом и

3) стипендије, грантове, зајмове и накнаде за подршку 
студентима за стицање образовања које није дефинисано 
нивоом.
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Члан 318.
Група 096 - Помоћне услуге образовању односи се на 

расходе и нето издатке везане за помоћне услуге образова-
њу.

Члан 319.
(1) Класа 0960 - Помоћне услуге образовању обухвата:
1) пружање помоћних услуга образовању и
2) управљање, инспекцију, рад или подршку за превоз, 

исхрану, смјештај, медицинску и стоматолошку његу и дру-
ге помоћне услуге које се пружају углавном ученицима/сту-
дентима без обзира на ниво образовања.

(2) Класа 0960 искључује услуге праћења здравља уче-
ника и превенције болести (0740) и стипендије, грантове, 
зајмове и накнаде у готовини у циљу измирења трошкова 
додатних услуга (091, 092, 093, 094 или 095).

Члан 320.
(1) Група 097 - ИиР Образовање односи се на расходе 

и нето издатке везане за примијењено истраживање и екс-
периментални развој у подручју образовања.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 321.
(1) Класа 0970 - ИиР Образовање обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, устано-

ва, институција) која се баве примијењеним истраживањем 
и експерименталним развојем у области образовања и

2) грантове, зајмове и субвенције за подршку при-
мијењеног истраживања и експерименталног развоја у 
области образовања које спроводе невладина тијела као 
што су истраживачки институти и универзитети.

(2) Класа 0970 искључује основно истраживање (0140).

Члан 322.
Група 098 - Образовање н. к. односи се на расходе и 

нето издатке везане за образовање који нису класификова-
ни на другом мјесту.

Члан 323.
(1) Класа 0980 - Образовање н. к. обухвата управљање, 

рад или подршку активности као што су формулација, ад-
министрација, координација и надгледање општих обра-
зовних политика, планова, програма и буџета, припрема 
и спровођење закона и стандарда за пружање образовања, 
укључујући издавање лиценци за образовне институције, 
производња и дистрибуција општих информација, технич-
ке документације и статистичких података о образовању.

(2) Класа 0980 укључује послове и услуге образовања 
које се не могу приписати групама 091, 092, 093, 094, 095, 
096 или 097.

10 - Социјална заштита

Члан 324.
(1) Владини расходи везани за социјалну заштиту укљу-

чују расходе за услуге и дознаке који се дају појединцима 
и домаћинствима и расходе за услуге који се нуде на колек-
тивном основу. Расходи и дознаке за индивидуалне услуге 
распоређују се у групе од 101 до 107, а расходи за колектив-
не услуге распоређују се у групе 108 и 109.

(2) Службе колективне социјалне заштите се баве пи-
тањима као што су формулисање и управљање државном 
политиком, формулисање и примјена закона и стандарда 
за пружање социјалне заштите, и примијењеним истражи-
вањем и експерименталним развојем у пословима и слу-
жбама социјалне заштите.

(3) Функције социјалне заштите и њихове дефиниције 
су засноване на Европском систему статистике интегриса-
не социјалне заштите из 2008. године (ESSPROS) и Ста-
тистичке службе европских заједница (EUROSTAT).

Члан 325.
Група 101 - Болест и хендикепираност односи се на 

расходе и нето издатке везане за социјални заштиту болес-
них и хендикепираних.

Члан 326.
Класа 1011 - Болест обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада или накнада у натури који у цијелости или дјели-
мично надокнађују губитак примања током привремене 
радне неспособности усљед болести или повреде,

2) управљање, рад или подршку таквим програмима со-
цијалне заштите,

3) новчане накнаде, као што су фиксне бенефиције или 
исплате за боловање које су везане за примања, остали ви-
дови плаћања који се обезбјеђују како би се помогло лици-
ма која су привремено онеспособљена за рад усљед боле-
сти или повреде и

4) накнаде у натури, као што је помоћ са дневним зада-
цима, које се обезбјеђују лицима која су привремено оне-
способљена за рад усљед болести или повреде (помоћ у 
кући, услуге транспорта итд.).

Члан 327.
(1) Класа 1012 - Хендикепираност обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада или накнада у натури лицима која су у цијелости 
или дјелимично неспособна да привређују или да воде нор-
малан живот због физичког или менталног недостатка који 
је трајан или ће највјероватније трајати дуже од минимално 
прописаног времена,

2) управљање, рад или подршку таквих програма со-
цијалне заштите,

3) новчане накнаде, као што су инвалидске пензије 
које се исплаћују лицима која су млађа од старосне доби 
за пензионисање, а која су доживјела неки инвалидитет 
који им умањује њихову способност да раде, пријевремене 
пензионе бенефиције које се плаћају старијим радницима 
који се пензионишу прије прописане старосне доби усљед 
смањења радног капацитета, доплатак за његу, доплатак за 
хендикепирана лица која обављају послове прилагођене 
њиховом стању или који иду на дошколовавање/стручну 
обуку, периодичне или паушалне исплате које се дају хен-
дикепираним лицима у сврху социјалне заштите и

4) накнаде у натури, као што су смјештај који се нуди 
хендикепираним лицима у специјализованим институција-
ма или заједно са породицама у одговарајућим објектима, 
помоћ која се пружа хендикепираним лицима како би им 
се помогло у њиховим дневним пословима (помоћ у кући, 
услуге транспорта итд.), дошколовавање и друга стручна 
обука за додатна занимања и социјалну рехабилитацију 
хендикепираних лица, доплатак који се даје лицу које се 
стара о хендикепираном лицу, остале услуге и добра који 
се обезбјеђују хендикепираним лицима која им помажу да 
учествују у рекреационим и културним активностима или 
да путују или учествују у животу заједнице.

(2) Класа 1012 искључује накнаде у готовини и натури 
које се исплаћују особама са инвалидитетом када напуне 
стандардан број година за одлазак у пензију (1020).

Члан 328.
Група 102 - Старост односи се на расходе и нето издатке 

везане за социјалну заштиту старих.

Члан 329.
(1) Класа 1020 - Старост обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада и накнада у натури за покривање ризика који се ја-
вљају са старошћу (губитак примања, недовољна примања, 
недостатак самосталности у извршавању дневних послова, 
смањено учешће у друштвеном животу и животу заједнице 
итд.),
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2) управљање, рад или подршку таквих програма со-

цијалне заштите,
3) новчане накнаде, као што су старосне пензије које 

се исплаћују лицима која доживе прописану старосну пен-
зиону доб, пријевремене старосне пензије које се дају ста-
ријим лицима која се пензионишу прије прописане старо-
сне доби, дјелимичне пензије које се исплаћују било прије 
или послије прописане старосне доби за пензионисање ста-
ријим радницима који настављају са радом, али по скраће-
ним радним сатима, доплаци за његу, остале периодичне 
или паушалне исплате које се исплаћују због пензионисања 
или због старости и

4) накнаде у натури, као што је смјештај који се нуди 
старијим лицима било у специјализованим институцијама 
или заједно са породицама у одговарајућим објектима, по-
моћ која се нуди старијим лицима код обављања дневних 
послова (помоћ у кући, услуге транспорта итд.), доплаци 
који се дају лицима која се брину о старијим лицима, остале 
услуге и добра који се обезбјеђују старијим лицима која им 
помажу да учествују у рекреационим и културним актив-
ностима или да путују или учествују у животу заједнице.

(2) Класа 1020 укључује пензионе програме за војно 
особље и државне службенике.

(3) Класа 1020 искључује ране пензије које се исплаћу-
ју старијим радницима који се пензионишу прије него што 
напуне стандардне године за одлазак у пензију усљед инва-
лидитета (1012) или незапослености (1050).

Члан 330.
Група 103 - Насљедници односи се на расходе и нето 

издатке везане за социјалну заштиту насљедника социјал-
них права.

Члан 331.
Класа 1030 - Насљедници обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада и накнада у натури лицима која су насљедници 
преминулог лица (као што је супружник, бивши супруж-
ник, дјеца, унуци, родитељи или други сродници),

2) управљање, рад или подршку таквих програма со-
цијалне заштите,

3) новчане накнаде, као што је пензија за насљеднике, 
накнаде у случају смрти, остале периодичне или паушалне 
исплате насљедницима, и

4) накнаде у натури, као што су исплате за покривање 
трошкова сахране, остале услуге и добра који се обезбјеђу-
ју насљедницима како би им се омогућило да учествују у 
животу заједнице.

Члан 332.
Група 104 - Породица и дјеца односи се на расходе и 

нето издатке везане за социјалну заштиту породице и дјеце.

Члан 333.
(1) Класа 1040 - Породица и дјеца обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада и накнада у натури домаћинствима која имају дје-
цу која су издржавана лица,

2) управљање, рад или подршку таквих програма со-
цијалне заштите,

3) новчане накнаде, као што су доплаци за породиљско 
одсуство, помоћи које се додјељују за рођење дјетета, нак-
наде за одсуство родитеља, породични или дјечији додаци, 
остале периодичне или паушалне исплате које имају за циљ 
давање подршке домаћинствима и покривање специфичних 
трошкова (на примјер, за она домаћинства која имају једног 
родитеља или породице са хендикепираном дјецом) и

4) накнаде у натури, као што су смјештај који се нуди 
предшколској дјеци током цијелог дана или један дио дана, 
финансијска помоћ за плаћање дадиље током цијелог дана, 
смјештај који се нуди дјеци и породицама на трајном осно-
ву (сиротишта, смјештаји код хранитељских породица 
итд.), добра и услуге које се пружају код куће дјеци или 

онима који о њима брину, разне услуге и добра која се пру-
жају породицама, младим људима или дјеци (центри за 
рекреацију и одмор).

(2) Класа 1040 искључује службе за планирање поро-
дице (0740).

Члан 334.
Група 105 - Незапосленост односи се на расходе и нето 

издатке везане за социјалну заштиту незапослених.

Члан 335.
(1) Класа 1050 - Незапосленост обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада и накнада у натури лицима која су радно способна, 
слободна за рад, али која нису у могућности да нађу одго-
варајуће запослење,

2) управљање, рад или подршку таквих програма со-
цијалне заштите,

3) новчане надокнаде, као што су пуне или дјелимич-
не бенефиције за незапосленост, пријевремене пензионе 
бенефиције које се исплаћују старијим радницима који се 
пензионишу прије прописане старосне доби усљед незапо-
слености или смањивања посла насталих посљедицом еко-
номских мјера, доплаци који су оријентисани ка групама 
унутар радне снаге који учествују у програмима обуке који 
имају за намјеру да развију њихов потенцијал за запошља-
вање, надокнаде за вишкове, остале периодичне или пау-
шалне исплате незапосленима, нарочито према оним који 
су дуже вријеме незапослени и

4) накнаде у натури, као што су плаћања за премјештања 
на друга радна мјеста, стручне обуке које се пружају осо-
бама без посла или преквалификација особа које су под ри-
зиком да изгубе посао, смјештај, храна или одјећа који се 
обезбјеђују незапосленим лицима и њиховим породицама.

(2) Класа 1050 искључује опште програме или планове 
који треба да повећају мобилност радне снаге, смање стопу 
незапослености или промовишу запошљавање сиромаш-
них или других група које карактерише висока незапосле-
ност (0412) и накнаде у готовини и натури које се исплаћују 
незапосленим особама када напуне стандардан број година 
за одлазак у пензију (1020).

Члан 336.
Група 106 - Становање односи се на расходе и нето 

издатке везане за социјалну заштиту кроз програме стано-
вања.

Члан 337.
Класа 1060 - Становање обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду накнада у 

натури с циљем да се помогне домаћинствима да измире 
трошкове становања (тестирају се средства којима распо-
лажу лица која примају ове накнаде),

2) управљање, рад или подршку таквих програма со-
цијалне заштите и

3) накнаде у натури, као што су исплате које се праве на 
привременом или дугорочном основу како би се помогло 
станарима са трошковима ренте, исплате за покривање те-
кућих трошкова становања власника - корисника (односно 
да се помогне са плаћањем хипотеке или камата), обезбје-
ђивање становања по ниским трошковима или социјалног 
становања.

Члан 338.
Група 107 - Социјално искључење н. к. односи се на 

расходе и нето издатке везане за социјално искључење који 
нису класификовани на другом мјесту.

Члан 339.
Класа 1070 - Социјално искључење н. к. обухвата:
1) обезбјеђивање социјалне заштите у виду новчаних 

накнада и накнада у натури лицима која су искључена из 
друштва или су под ризиком да буду социјално искључе-
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на (као што су лица која су осиромашена, особе са ниским 
примањима, имигранти, старосједиоци, избјеглице, алкохо-
личари и наркомани, жртве насиља итд.),

2) управљање и рад на таквим програмима социјалне 
заштите,

3) новчане накнаде, као што су подршка дохоцима и 
остале новчане исплате осиромашеним и незаштићеним 
лицима, како би им се помогло да смање сиромаштво или 
како би им се помогло у тешким ситуацијама и

4) накнаде у натури, као што су краткорочни и ду-
горочни смјештај који се обезбјеђује осиромашеним и 
незаштићеним лицима, рехабилитација алкохоличара и 
наркомана, услуге и добра који помажу незаштићеним 
лицима као што су савјетовање, дневна склоништа, по-
моћ код обављања дневних послова, храна, одјећа, гори-
во итд.

Члан 340.
(1) Група 108 - ИиР Социјална заштита односи се на 

расходе и нето издатке везане за примијењено истраживање 
и експериментални развој у подручју социјалне заштите.

(2) Дефиниције основног истраживања, примијењеног 
истраживања и експерименталног развоја су дате у обја-
шњењу група 014 и 015.

Члан 341.
(1) Класа 1080 - ИиР Социјална заштита обухвата:
1) управљање и рад владиних тијела (агенција, уста-

нова, институција) која се баве примијењеним истражи-
вањем и експерименталним развојем у области социјалне 
заштите и

2) грантове, зајмове и субвенције за сврху подршке при-
мијењеном истраживању и експерименталном развоју који 
се односи на социјалну заштиту, које је предузето од стране 
невладиних тијела као што су институти за истраживање и 
универзитети.

(2) Класа 1080 искључује основно истраживање (0140).

Члан 342.
Група 109 - Социјална заштита н. к. односи се на рас-

ходе и нето издатке везане за социјалну заштиту који нису 
класификовани на другом мјесту.

Члан 343.
(1) Класа 1090 - Социјална заштита н. к. укључује 

управљање, рад или подршку активности попут формули-
сања, администрације, координације и надзирања општих 
политика социјалне заштите, планова, програма и буџе-
та социјалне заштите, припрему и спровођење законских 
прописа и стандарда за обезбјеђивање социјалне заштите, 
производњу и дистрибуцију општих информација, технич-
ке документације и статистичких података о социјалној за-
штити.

(2) Класа 1090 укључује: обезбјеђивање социјалне 
заштите у виду накнада у готовини и натури за жртве 
пожара, поплава, земљотреса и других катастрофа у мир-
нодопским временима, куповину и складиштење хране, 
опреме и других залиха који се користе у ванредним си-
туацијама у случају катастрофа у мирнодопским перио-
дима, остале послове и услуге социјалне заштите који се 
не могу приписати групама 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107 или 108.

ГЛАВА VII
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 344.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачу-
на и примјени контног плана за кориснике прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 90/10), осим за потребе изра-
де финансијских извјештаја за 2016. годину.

Члан 345.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-2369/16
20. октобра 2016. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.

ПРИЛОГ 1

ДЕФИНИЦИЈЕ ПРЕУЗЕТЕ ИЗ МЕЂУНАРОДНИХ 
РАЧУНОВОДСТВЕНИХ  СТАНДАРДА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР

- Активно тржиште је тржиште на којем постоје сви сљедећи 
услови: (а) ставке којима се тргује у оквиру тржишта су хомогене, 
(б) купци и продавци са израженом слободом воље се обично могу 
наћи у сваком тренутку и (в) цијене су доступне јавности.

- Активности финансирања су активности које доводе до 
измјена величине и састава уложеног капитала и позајмица енти-
тета.

- Актуарски губици и добици обухватају: (а) искуствена при-
лагођавања (ефекат разлике између претходних актуарских прет-
поставки и онога што се стварно догодило) и (б) ефекат промјена 
актуарских претпоставки.

- Амортизација нематеријалне имовине је системска алока-
ција (на трошкове) износа средства који се амортизује током ко-
рисног вијека трајања.

- Амортизација некретнина, постројења и опреме је си-
стемски (плански) распоред отписиве вриједности неког средства 
током његовог вијека употребе.

- Амортизована вриједност финансијског средства или фи-
нансијске обавезе је износ по којем се финансијско средство или 
финансијска обавеза одмјерава приликом почетног признавања 
умањен за исплате главнице, уз додавање или одузимање куму-
лиране амортизације примјеном метода ефективне камате за све 
разлике између почетног износа и износа при доспијећу и уз оду-
зимање сваког умањења (директно или кроз рачун резервисања), 
по основу умањења вриједности или ненаплативости.

- Апропријација подразумијева овлашћење добијено од зако-
нодавног тијела за алокацију средстава за потребе које утврђује 
законодавство или сличан надлежни ентитет.

- Биолошка трансформација обухвата процес раста, промје-
не особина, производњу и репродукцију који доводе до квалита-
тивних и квантитативних промјена на биолошком средству.

- Биолошко средство је жива животиња или биљка.
- Бруто улагање у лизинг је збир: (а) минималних плаћања за 

лизинг које потражује давалац лизинга код финансијског лизинга 
и (б) било која негарантована резидуална вриједност која припада 
даваоцу лизинга.

- Буџет за више година је буџет усвојен за неколико година. 
Он не садржи објављене будуће процјене или пројекције за пери-
оде послије буџетског периода.

- Буџетски основ подразумијева обрачунску, готовинску или 
други основ рачуноводства усвојен за буџет који је одобрило за-
конодавно тијело.

- Валута за презентацију је валута у којој се презентују фи-
нансијски извјештаји.

- Валутни ризик је ризик да ће вриједност финансијског ин-
струмента флуктуирати усљед промјена девизних курсева.

- Вијек трајања (имовине која не генерише готовину) је или: 
(а) период током којег се очекује да ће ентитет користити имовину 
или (б) број производних или сличних јединица које ентитет оче-
кује да ће добити од средства.

- Вриједност специфична за ентитет је садашња вриједност 
новчаних токова које ентитет очекује од континуиране употребе 
неког средства и од његовог отуђења на крају вијека трајања или 
очекује приликом измирења неке обавезе.

- Гарантована резидуална вриједност: (а) у случају кори-
сника лизинга, онај дио резидуалне вриједности за који гарантује 
корисник лизинга или страна повезана са корисником (гаранто-
вани износ је максимални износ који би у сваком случају могао 
бити плаћен), (б) у случају даваоца лизинга, онај дио резидуалне 
вриједности за који гарантује корисник лизинга или трећа страна 
која није повезана са даваоцем лизинга, а која је финансијски спо-
собна да исплати обавезе по гаранцији.

- Главни руководећи кадар чине: (а) сви руководиоци или 
чланови управних тијела ентитета и (б) друге особе које имају 
овлашћења и одговорности да планирају, управљају и контроли-
шу активности извјештајног ентитета. Када испуњава овај захтјев, 
главни руководећи кадар обухвата:
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- члана управног одбора ентитета на нивоу државне управе, 

који има овлашћење и одговорност да планира, управља и контро-
лише активности извјештајног ентитета, све главне савјетнике тог 
члана и уколико већ нису обухваћени под (а), виши ниво руково-
дилаца извјештајног ентитета, укључујући извршног руководиоца 
или сталног руководиоца извјештајног ентитета.

- Годишњи буџет подразумијева усвојени буџет за једну годи-
ну. Он не укључује објављене будуће процјене или пројекције за 
периоде послије буџетског периода.

- Готовина подразумијева готовину у благајни и депозите по 
виђењу.

- Готовински еквиваленти су краткорочна, високоликвидна 
улагања која се брзо претварају у познате износе готовине и која су 
подложна занемарљивом ризику промјене вриједности.

- Грешке из претходних периода су изостављања информа-
ција из финансијских извјештаја ентитета или погрешна прикази-
вања информација у истим за један или више претходних периода 
која се јављају усљед некоришћења или злоупотребе поузданих 
информација које: (а) су биле доступне када је одобрено објављи-
вање финансијских извјештаја за те периоде и (б) за које би се мо-
гло оправдано очекивати да су добијене и узете у разматрање у 
припреми или презентацији тих финансијских извјештаја. Такве 
грешке укључују ефекте математичких грешака, погрешне примје-
не рачуноводствених политика, превиде или погрешна тумачења 
чињеница и криминалне радње.

- Група биолошких средстава је скуп сличних живих живо-
тиња или биљака.

- Губитак од умањења вриједности имовине која генери-
ше готовину је износ за који књиговодствена вриједност средства 
прелази његов надокнадиви износ.

- Губитак од умањења вриједности имовине која не генери-
ше готовину је износ за који је књиговодствена вриједност сред-
ства већа од његовог надокнадивог услужног износа.

- Давалац (у уговору о концесији за пружање услуга) је ен-
титет који одобрава право на употребу средства концесије за пру-
жање услуге кориснику.

- Датум извјештавања је датум посљедњег дана периода 
извјештавања на који се односе финансијски извјештаји.

- Девизни курс је коефицијент размјене двију валута.
- Дериват је финансијски инструмент или други уговор под 

дјелокругом МРС-ЈС 29 који има све три следеће карактеристике: 
(а) његова вриједност се мијења као одговор на промјене одређе-
не каматне стопе, цијене финансијског инструмента, цијене робе, 
девизног курса, индекса или стопе цијене, кредитног рејтинга или 
кредитног индекса или сличне варијабле, под условом да у случају 
нефинансијске варијабле, та варијабла није одређена за једну од 
уговорних страна (некад се назива “основним”), (б) не захтјева по-
четну нето инвестицију или почетну нето инвестицију која је мања 
него што би то захтијевале друге врсте уговора за које се очекује 
да слично реагују на промјене фактора тржишта и (в) измирује се 
на будући датум.

- Догађаји послије датума извјештавања су догађаји, повољ-
ни и неповољни, који су се догодили између датума извјештавања 
и датума одобравања финансијских извјештаја за објављивање. 
Постоје двије врсте догађаја: (а) они који пружају доказе о окол-
ностима које су постојале на датум извјештавања (усклађивање 
догађаја послије датума извјештавања) и (б) они који указују на 
околности послије датума извјештавања (неусклађивање догађаја 
послије датума извјештавања).

- Државни планови су планови који нису програми комби-
новане социјалне заштите формирани у складу са законом који 
послују као да су планови за више послодаваца за све ентитете у 
привредним категоријама одређеним законом.

- Други ризик од промјене цијена је ризик да ће фер вријед-
ност или будући токови готовине финансијског инструмента флук-
туирати због промјене тржишних цијена (које нису оне које настају 
од ризика каматне стопе или валутног ризика), било да су ове 
промјене проузроковане факторима специфичним за појединачни 
финансијски инструмент или његовог емитента, или да фактори 
утичу на све сличне финансијске инструменте којима се тргује на 
тржишту.

- Економски вијек је или: (а) период у току којег се очекује 
да средство генерише економске користи или услужни потенцијал 
у корист једног или више корисника или (б) број производних или 
сличних јединица које један или више корисника очекују да добију 
употребом средства.

- Економски ентитет је група ентитета састављена од енти-
тета који контролише и једног или више контролисаних ентитета.

- Ефективност хеџинга је степен до којега се промјене фер 
вриједности или токова готовине ставке хеџинга које се могу при-

писати ризику хеџинга компензују са промјенама фер вриједности 
или токовима готовине инструмента хеџинга.

- Заједничка контрола је уговорена подјела контроле над не-
ком активношћу путем обавезујућег споразума.

- Заједничко улагање је обавезујући споразум којим се оба-
везују двије или више страна да ће предузети активност која је 
предмет заједничке контроле.

- Зајмови (кредити) или потраживања су недериватна фи-
нансијска средства са фиксним или одредивим исплатама која 
нису котирана на активном тржишту осим: средства која ентитет 
намјерава да прода одмах или у кратком року и која би онда била 
класификована као средства која се држе ради трговања и она која 
ентитет послије почетног признавања назначи по фер вриједности 
кроз биланс успјеха; она која ентитет послије почетног призна-
вања назначи као расположива за продају; или она за која ималац 
не може у значајној мјери повратити своју цјелокупну почетну ин-
вестицију, осим ако то није због погоршања кредита, и која ће бити 
класификована као расположива за продају.

- Закључни курс је курс размјене валута на датум извјешта-
вања.

- Законска обавеза је обавеза која проистиче из: (а) уговора 
(на основу његових експлицитних или имплицитних услова), (б) 
закона или (в) других видова примјене закона.

- Залихе су средства: (а) у облику материјала или сировина, 
који ће бити утрошени у процесу производње, (б) у облику мате-
ријала или сировина који ће бити утрошени или дистрибуирани у 
току процеса пружања услуга, (в) која се држе ради продаје или 
дистрибуције током редовног пословања или (г) у процесу про-
изводње са намјеном продаје или дистрибуције.

- Засебни финансијски извјештаји су финансијски извје-
штаји које презентује ентитет који контролише, инвеститор у при-
дружени ентитет или учесник заједничког улагања у заједнички 
контролисани ентитет, у којима се улагања рачуноводствено обу-
хватају на основу директног учешћа у нето имовини/капиталу, а не 
на основу резултата и нето имовине из извјештаја ентитета у који 
је инвестирана.

- Значајан утицај је право учествовања у одлучивању о фи-
нансијским и пословним политикама у вези са неком активношћу, 
али не и право контроле или заједничке контроле над тим полити-
кама. Значајан утицај у односу на трансакције повезаних страна 
је моћ учествовања у одлучивању о финансијским и пословним 
политикама ентитета, али не и моћ контроле над тим политикама. 
Значајан утицај се може испољити на више начина, обично путем 
представљања у управном одбору или еквивалентном управљач-
ком тијелу, али и, на примјер, (а) учешћем у процесу доношења по-
литике, (б) материјално значајним трансакцијама између ентитета 
у оквиру економског ентитета, (ц) размјеном руководећег кадра 
или (д) зависношћу од техничких информација. Значајан утицај 
настаје по основу власничког учешћа, статута или споразума. Зна-
чајан утицај у односу на улагања у придружене ентитете је право 
учествовања у одлучивању о финансијским и пословним полити-
кама ентитета у који је инвестирано, али не и право контроле или 
заједничке контроле над тим политикама.

- Изведена обавеза је обавеза која произилази из активности 
ентитета када је: (а) путем установљеног модела претходне праксе, 
објављених политика или довољно одређених текућих извјештаја, 
ентитет наговијестио осталим странама да ће прихватити одређене 
обавезе и (б) као резултат тога, ентитет је изазвао оправдано оче-
кивање осталих страна да ће измирити те обавезе.

- Извршиви уговори су уговори по којима ниједна страна није 
извршила ниједну од својих обавеза или су обје стране дјелимично 
извршиле своје обавезе у подједнакој мјери.

- Издаци плаћени кроз порески систем су износи који су рас-
положиви корисницима без обзира на то да ли они плаћају порез 
или не.

- Имовина која генерише готовину је имовина која се држи 
са примарним циљем генерисања економског приноса.

- Имовина која не генерише готовину је сва имовина осим 
имовине која генерише готовину.

- Имовина сегмента је пословна имовина ангажована од стра-
не сегмента у оквиру његових пословних активности директно 
приписива сегменту или која може да буде додијељена сегменту 
на оправданом основу. Уколико приход сегмента обухвата приход 
од камата или дивиденди, имовина сегмента обухвата одговарајућа 
потраживања, позајмице, улагања или другу имовину која ствара 
приходе. Имовина сегмента не обухвата имовину по основу пореза 
на добит или еквивалената пореза на добит која је призната у скла-
ду са рачуноводственим стандардима који се односе на обавезе 
плаћања пореза на добит или еквивалената пореза на добит.

- Инвестиције које се држе до доспијећа су недериватна 
финансијска средства са фиксним или одредивим исплатама и 
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фиксним доспијећем која ентитет дефинитивно намјерава и може 
да држи до доспијећа, осим: (а) оних које ентитет након почетног 
признавања назначи по фер вриједности кроз биланс успјеха, (б) 
оних које ентитет назначи као расположива за продају и (в) оних 
која задовољавају дефиницију зајмова и потраживања.

- Инвестициона имовина је имовина (земљиште или објекат 
или дио објекта или обоје) која се држи ради остварења прихо-
да од закупнине или пораста вриједности или и једног и другог, 
а не ради: (а) коришћења у производњи добара или услуга или у 
административне сврхе или (б) даље продаје у току редовног по-
словања.

- Инвестиционе активности су стицање и отуђење дугорочне 
имовине и других улагања која не представљају готовинске екви-
валенте.

- Иницијални директни трошкови су инкрементални тро-
шкови који се могу директно приписати преговарању и закључи-
вању лизинга изузев трошкова који су настали код произвођача или 
посредника даваоца лизинга.

- Инкрементална каматна стопа позајмљивања за кори-
сника лизинга је каматна стопа коју би корисник лизинга морао 
да плати за сличан лизинг или, ако се она не може утврдити, стопа 
која би на почетку периода трајања лизинга теретила корисника у 
случају позајмљивања средства на сличан рок и са сличним гаран-
цијама за куповину средства које је предмет лизинга.

- Инострано пословање је контролисани ентитет, придруже-
ни ентитет, заједничко улагање или дио извјештајног ентитета, 
чије су активности успостављене или се воде у земљи која није 
земља извјештајног ентитета.

- Инструмент капитала је сваки уговор којим се доказује пре-
остало учешће у имовини ентитета, након одбијања свих његових 
обавеза.

- Инструмент са правом поновне продаје емитенту је фи-
нансијски инструмент који имаоцу даје право да врати инструмент 
издаваоцу у замјену за готовину или друго финансијско средство 
или се аутоматски враћа издаваоцу у случају настанка неизвјесних 
догађаја у будућности или у случају смрти или повлачења имаоца 
инструмента.

- Инструмент хеџинга је назначено дериватно или (само за 
хеџинг ризика од промјена девизних курсева) назначено недери-
ватно финансијско средство или недериватна обавеза за чије се фер 
вриједности или токове готовине очекује да компензују промјене 
фер вриједности или токове готовине назначене ставке хеџинга.

- Истекло доспијеће - финансијском средству је истекло 
доспијеће када супротна страна не изврши плаћање када је оно 
доспјело према уговору.

- Истраживање је оригинално и планирано истраживање 
предузето у циљу стицања новог научног или техничког знања и 
разумијевања.

- Јавно предузеће је ентитет који поседује све сљедеће карак-
теристике: (а) има право да закључује уговоре у своје име, (б) има 
финансијско и пословно овлашћење да обавља делатност, (в) про-
даје робу и услуге у редовном току свог пословања другим ентите-
тима, ради остваривања добити или потпуног покрића трошкова, 
(г) не ослања се на стално државно финансирање да би одржало 
сталност пословања (осим набавке производа у оквиру независне 
трансакције) и (д) контролише га ентитет из јавног сектора.

- Јединица која генерише готовину је најмања препознатљи-
ва група средстава која се држе са примарним циљем генерисања 
прилива готовине који је у највећој мјери независан од прилива 
готовине других средстава или група средстава.

- Каматна стопа садржана у лизингу је дисконтна стопа која 
на почетку лизинга условљава укупну садашњу вриједност: (а) ми-
нималних плаћања лизинга и (б) негарантоване резидуалне вријед-
ности, која треба да буде једнака збиру фер вриједности средства 
које предмет лизинга и свих иницијалних директних трошкова.

- Каматни ризик је ризик да ће вриједност финансијског ин-
струмента флуктуирати усљед промјена тржишних каматних сто-
па.

- Квалификована полиса осигурања је полиса осигурања (не 
мора обавезно да буде уговор о осигурању) коју је издао осигурава-
тељ који није повезана страна извјештајног ентитета ако приходи 
од те полисе: (а) могу да буду употребљени за плаћање или финан-
сирање примања запослених према дефинисаном плану примања, 
(б) нису доступни повјериоцима извјештајног ентитета (чак ни у 
случају банкрота) и не могу бити исплаћени извјештајном енти-
тету, осим уколико ти приходи представљају вишак средстава која 
нису неопходна да би се том полисом задовољиле све повезане 
обавезе по основу примања запослених или су ти приходи враћени 
извјештајном ентитету ради надокнађивања већ исплаћених при-
мања запослених.

- Квалификујуће средство је средство за које је неопходан 
значајан период да би било спремно за планирану употребу или 
продају.

- Класа некретнина, постројења и опреме представља гру-
пу средстава сличне природе или функције у оквиру пословања 
ентитета, приказаних као једна ставка за сврхе објелодањивања у 
финансијским извјештајима.

- Књиговодствена вриједност инвестиционе имовине пред-
ставља износ у ком је неко средство признато у извјештају о фи-
нансијском стању.

- Књиговодствена вриједност некретнина, постројења и 
опреме је износ по ком се средство признаје након одбијања аку-
мулиране амортизације и акумулираних губитака усљед умањења 
вриједности имовине.

- Књиговодствена вриједност нематеријалне имовине је 
износ у ком је неко средство признато у извјештају о финансијском 
стању након одбитка акумулиране исправке вриједности и акуму-
лираних импаритетних губитака.

- Књиговодствена вриједност обавезе представља износ у 
ком је нека обавеза призната у извјештају о финансијском стању.

- Књиговодствена вриједност средства представља износ у 
ком је неко средство признато у извјештају о финансијском стању 
након одбитка акумулиране исправке вриједности и акумулираних 
импаритетних губитака.

- Коначни буџет је првобитни буџет коригован за све резерве, 
пренесене износе, трансфере, алокације, додатне апропријације 
и друге законски или на сличан начин овлашћене промјене при-
мјењиве на буџетски период.

- Консолидовани финансијски извјештаји су финансијски 
извјештаји економског ентитета приказани као извјештаји поједи-
начног ентитета.

- Контрола је моћ управљања финансијским и пословним по-
литикама другог ентитета да би се остварила корист од његовог 
пословања.

- Контрола над средствима настаје када ентитет може да упо-
требљава или на други начин остварује користи од средства при-
ликом постизања својих циљева или може да забрани или на други 
начин регулише приступ другима за остварење тих користи.

- Контролисани ентитет је ентитет, укључујући и неинкорпо-
рирани ентитет као што је ортаклук који је под контролом другог 
ентитета (ентитета који контролише).

- Контролни ентитет је ентитет који има контролу над једним 
или више других ентитета.

- Корисни вијек трајања лизинга је процијењени преостали 
период од почетка трајања лизинга, који није ограничен на период 
трајања лизинга, током којег се очекује да ће ентитет користи-
ти економске користи или услужни потенцијал садржан у датом 
средству. Корисни вијек трајања некретнина, постројења и опреме 
представља: (а) период током којег се очекује да ће ентитет кори-
стити имовину или (б) број производних или сличних јединица 
које ентитет очекује да ће добити од средства.

- Краткорочна примања запослених су примања запослених 
(осим отпремнина) која доспијевају за плаћање у року од дванаест 
месеци након завршетка периода у којем су запослени пружали ре-
левантне услуге.

- Кредитни ризик је ризик да једна страна финансијског ин-
струмента неће извршити обавезу и да ће узроковати код друге 
стране настанак финансијског губитка.

- Курсна разлика је разлика која проистиче из извјештавања 
о истом броју јединица стране валуте у извјештајној валути по ра-
зличитим девизним курсевима.

- Лизинг је уговор по којем давалац лизинга преноси на кори-
сника лизинга право коришћења средства за договорени период у 
замјену за плаћање или низ плаћања.

- Мањинско учешће је онај дио нето добитка или губитка 
и нето имовине/капитала контролисаног ентитета који се може 
приписати учешћу у нето имовини/капиталу које не посједује, ди-
ректно или индиректно (кроз контролисане ентитете) ентитет који 
контролише.

- Материјално значајне су изостављене или нетачно приказа-
не ставке ако могу, појединачно или колективно, утицати на одлуке 
или процјене корисника на основу финансијских извјештаја. Мате-
ријална значајност зависи од природе или величине изостављања 
или нетачног приказивања просуђене у датим околностима. При-
рода или величина ставке или комбинација обје могу бити одлу-
чујући фактор.

- Метод ефективне камате је метод израчунавања амортизо-
ване вриједности финансијског средства или финансијске обавезе 
(или групе финансијских средстава или финансијских обавеза) и 
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расподјеле прихода од камате или расхода од камате током реле-
вантног периода. Ефективна каматна стопа је стопа која тачно дис-
контује очекиване будуће готовинске исплате или примања током 
очекиваног рока трајања финансијског инструмента или где је при-
кладно, током краћег периода на нето књиговодствену вриједност 
финансијског средства или финансијске обавезе. Када израчунава 
ефективну каматну стопу ентитет треба да процијени токове гото-
вине, узимајући у обзир све уговорне услове финансијског инстру-
мента (на примјер плаћање унапријед, куповне и сличне опције), 
али не треба да разматра будуће кредитне губитке. Израчунавање 
треба да укључи све накнаде и ставке плаћене или примљене изме-
ђу уговорних страна које су саставни дио ефективне каматне стопе, 
трошкове трансакције и све друге премије или дисконте. Постоји 
претпоставка да се токови готовине и очекивано трајање групе 
сличних финансијских инструмената могу поуздано процијенити. 
Међутим, у оним ријетким случајевима када није могуће поуздано 
процијенити токове готовине или очекивано трајање финансијског 
инструмента (или групе финансијских инструмената) ентитет тре-
ба да користи уговорне токове готовине током цијелог уговорног 
периода финансијског инструмента (или групе финансијских ин-
струмената).

- Метод удјела у односу на учешћа у заједничким улагањи-
ма је рачуноводствени метод којим се учешће у заједнички контро-
лисаном ентитету почетно евидентира по набавној вриједности, а 
затим се коригује према промјенама учешћа учесника у заједнич-
ком улагању у нето имовини/капиталу заједнички контролисаног 
ентитета насталим након стицања. Извјештај о финансијској успје-
шности обухвата учешће учесника у заједничком улагању у добит-
ку или губитку заједнички контролисаног ентитета.

- Метод удјела у односу на улагања у придружене ентитете 
је рачуноводствени метод према којем се улагање почетно евиден-
тира по набавној вриједности, а затим се коригује према промјена-
ма учешћа инвеститора у нето имовини/капиталу ентитета у који 
је инвестирана насталим након стицања. Извјештај о финансијској 
успјешности обухвата учешће инвеститора у добитку или губитку 
ентитета у који је инвестирана.

- Минимална плаћања лизинга су плаћања у току трајања 
лизинга која се захтијевају или се могу захтијевати од корисника 
лизинга, искључујући потенцијалне закупнине, трошкове за услу-
ге и порезе које треба да плати давалац лизинга, а који ће му бити 
надокнађени заједно са: (а) у случају корисника лизинга, сваким 
износом гарантованим од стране корисника или од стране повеза-
не са њим или (б) у случају даваоца лизинга сваком резидуалном 
вриједношћу коју му гарантује: корисник лизинга, страна повезана 
са корисником лизинга, трећа страна која није повезана са давао-
цем лизинга која је финансијски способна да испуни обавезе по 
гаранцији. Међутим, ако корисник лизинга има опцију куповине 
средства по цијени за коју се очекује да ће бити знатно нижа од 
фер вриједности средства на датум када опција куповине постане 
остварива и када је на почетку лизинга извјесно да ће се та опција 
искористити, минимална плаћања лизинга обухватају минимална 
плаћања током трајања лизинга до очекиваног датума реализације 
опције куповине и плаћање потребно за реализацију те опције.

- Монетарна финансијска средства и финансијске обавезе 
(монетарни финансијски инструменти) су финансијска средства 
и финансијске обавезе које треба примити или платити у фиксним 
или одредивим износима новца.

- Монетарне ставке представљају новац који се посједује и 
потраживања и обавезе које ће бити примљене или плаћене у фикс-
ним или одредивим износима новца.

- Надзор је надгледање активности ентитета, уз овлашћење и 
одговорност контроле финансијских и пословних одлука ентитета, 
или значајног утицаја на њих.

- Надокнадиви износ средства или јединице која генерише 
готовину је виши од сљедећа два износа: фер вриједност имовине 
која генерише готовину умањена за трошкове продаје или употреб-
на вриједност. Надокнадиви износ услуге је виши од сљедећа два 
износа: фер вриједност имовине која не генерише готовину умање-
на за трошкове продаје или њена употребна вриједност.

- Напомене садрже информације поред оних које су презен-
товане у извјештају о финансијском стању, извјештају о финан-
сијском учинку, извјештају о промјенама средстава/капитала и 
извјештаја о новчаним токовима. У напоменама се налазе вербални 
описи или рашчлањивања ставки објелодањених тим извјештајима 
и информације о ставкама које не испуњавају услове за призна-
вање у тим извјештајима.

- Негарантована резидуална вриједност је онај дио рези-
дуалне вриједности средства које је предмет лизинга, чију реали-
зацију не гарантује давалац лизинга или је гарантована само од 
стране повезане са даваоцем лизинга.

- Незарађени приход од финансирања је разлика између: (а) 
бруто улагања у лизинг и (б) нето улагања у лизинг.

- Неизводљив - примјена захтјева је неизводљива када ентитет 
не може да га примјени иако је уложио довољан напор да то уради.

- Некретнина коју користи власник је имовина у посједу 
(власника или закупца у оквиру дугорочног закупа) намијењена за 
коришћење у производњи или снабдијевању робом или услугама 
или за административне сврхе.

- Некретнине, постројења и опрема су материјална средства 
која: (а) ентитет држи ради употребе у производњи или омогућа-
вања продаје робе или пружања услуга, ради изнајмљивања дру-
гима или у административне сврхе и (б) за које се очекује да ће се 
употребљавати дуже од једног извјештајног периода.

- Нематеријална имовина је немонетарна имовина без фи-
зичке суштине која се може идентификовати.

- Немонетарне ставке су ставке које нису монетарне.
- Неопозиви лизинг је лизинг који се може опозвати само: (а) у 

случају неког непредвиђеног догађаја, (б) уз допуштење даваоца ли-
зинга, (в) уколико корисник лизинга закључи нови лизинг за исто или 
еквивалентно средство са истим даваоцем лизинга или (г) на основу 
плаћања додатног износа од стране корисника лизинга, тако да је од 
почетка лизинга прилично извјесно да ће се лизинг наставити.

- Нето имовина/капитал је преостали износ имовине ентите-
та послије одбијања свих његових обавеза.

- Нето остварива вриједност је процијењена продајна ције-
на у току редовног пословања, умањена за процијењене трошкове 
довршавања и процијењене трошкове неопходне за реализацију 
продаје, размјене или дистрибуције.

- Нето улагање у инострани ентитет је учешће извјештајног 
ентитета у нето имовини/капиталу тог ентитета.

- Нето улагање у лизинг је једнако бруто улагању у лизинг 
дисконтовано по каматној стопи садржаној у лизингу.

- Новчане казне су економске користи или услужни потен-
цијал који примају или могу примати ентитети јавног сектора, које 
одреди суд или други орган за спровођење закона, као посљедицу 
кршења закона или прописа.

- Новчани токови су приливи и одливи готовине и готовин-
ских еквивалената.

- Обавезе су садашње обавезе ентитета које настају из прош-
лих догађаја, чија ће посљедица бити одлив економских користи 
или услужног потенцијала из ентитета.

- Обавезе по основу кредита су финансијске обавезе, осим 
краткорочних обавеза према добављачима, које имају уобичајене 
кредитне услове.

- Обавезе сегмента су пословне обавезе произашле из послов-
них активности сегмента које су директно приписиве сегменту или 
могу да буду алоциране на сегмент по разном основу.

- Обавезујући догађај је догађај који доводи до законске или 
изведене обавезе за коју ентитет нема никакву реалну алтернативу, 
осим да је измири.

- Обавезујући споразум (за уговор о концесији за пружање 
услуга) описује уговоре и друге аранжмане којима се додјељују 
слична права и обавезе странама као да су у облику уговора.

- Обрачунски основ представља рачуноводствени основ пре-
ма којем се трансакције и други догађаји признају у тренутку њи-
ховог настанка (а не само када се прима или изда готовина или 
еквивалент готовине). Због тога се трансакције и догађаји рачу-
новодствено евидентирају и признају у финансијским извјешта-
јима за периоде на које се односе. Елементи који се признају по 
обрачунском основу су имовина, обавезе, нето имовина/капитал, 
приходи и расходи.

- Ограничења на пренесена средства су одредбе које ограни-
чавају или дају смјернице у погледу намјена за које се може упо-
требљавати пренесено средство, али не захтијевају да се будуће 
економске користи или услужни потенцијал врате преносиоцу уко-
лико нису употребљени како је назначено.

- Одредбе за пренесена средства су услови закона или пропи-
са или обавезујућег споразума, наметнути за употребу пренесеног 
средства од стране ентитета који представљају екстерне ентитете у 
односу на извјештајни ентитет.

- Оператор (у уговору о концесији за пружање услуга) је енти-
тет који користи средство концесије за пружање јавних услуга које 
подлијежу контроли средства од стране даваоца.

- Опорезиви догађај је догађај за који држава, законодавна 
власт или други орган одреди да буде предмет опорезивања.

- Општи државни сектор чине сви организациони ентите-
ти државе како је дефинисано у статистичким основима финан-
сијског извјештавања.

- Остала дугорочна примања запослених су примања за-
послених (осим примања по престанку запослења, отпремнина) 
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која не доспијевају за исплату у периоду од дванаест мјесеци након 
краја периода у којем су запослени вршили услуге у вези са тим.

- Остатак вриједности (резидуална вриједност) је нето 
износ који ентитет очекује да ће добити за неко средство на 
крају његовог вијека употребе, по одбитку очекиваних трошкова 
отуђења.

- Отписива вриједност је набавна вриједност средства или 
други износ који замјењује ту вриједност у финансијским извје-
штајима, умањен за преосталу вриједност тог средства.

- Отпремнине су примања запослених која се исплаћују као 
резултат било: (а) одлуке ентитета да прекине рад неког запосленог 
прије уобичајеног датума пензионисања или (б) одлуке запосленог 
да добровољно прихвати да је вишак, у замјену за та примања.

- Планови дефинисаних доприноса су планови примања по 
престанку запослења по којима ентитет плаћа фиксне доприносе 
засебном ентитету (фонду) при чему неће имати законску нити 
изведену обавезу плаћања накнадних доприноса уколико тај фонд 
нема довољно средстава за исплату свих примања запослених која 
се односе на њихов рад у текућем и претходним периодима.

- Планови дефинисаних примања су планови примања по 
престанку запослења сем планова дефинисаних доприноса.

- Планови за више послодаваца су планови дефинисаних 
доприноса (који нису државни планови и програми комбиноване 
социјалне заштите) или планови дефинисаних примања (који нису 
државни планови) којима се: (а) удружују средства различитих ен-
титета који нису под заједничком контролом и (б) користе та сред-
ства ради давања примања запосленима из више од једног ентитета 
тако што су нивои доприноса и примања одређени без обзира на то 
који ентитет запошљава запослене о којима је ријеч.

- Планови примања по престанку запослења су формални 
или неформални аранжмани према којима неки ентитет обезбје-
ђује примања за једног или више запослених по престанку запо-
слења.

- Повезана страна - сматра се да су стране повезане када 
једна страна има могућност да контролише другу страну или има 
значајан утицај на другу страну у доношењу финансијских и по-
словних одлука или уколико су ентитет - повезана страна и други 
ентитет предмет заједничке контроле.

- Пољопривредна дјелатност је управљање ентитета био-
лошком трансформацијом и убирањем биолошких средстава за: 
продају, расподјелу без накнаде или по номиналној накнади или 
прераду у пољопривредне производе или за стварање додатних 
биолошких средстава за продају или расподјелу без накнаде или 
за номиналну накнаду.

- Пољопривредни производ је убрани (сакупљени) производ 
биолошких средстава датог ентитета.

- Порези су економске користи или услужни потенцијал за 
које постоји обавеза да се плате или могу платити ентитетима јав-
ног сектора, у складу са законима или прописима, установљеним 
за обезбјеђивање прихода држави.

- Порески издаци (који се признају за пореске сврхе) су прио-
ритетне одредбе у закону о порезу које обезбјеђују одређеним по-
реским обвезницима уступке који нису доступни другима.

- Пословне активности су активности ентитета које не спа-
дају у активности инвестирања или активности финансирања.

- Пословни лизинг је лизинг који је различит од финансијског 
лизинга.

- Потенцијална закупнина је дио плаћања за лизинг који није 
одређен у фиксном износу, већ је заснован на неком другом чи-
ниоцу чија промјена није зависна од протока времена (на примјер 
проценат од будуће продаје, степен будућег коришћења, будући 
индекси цијена, будуће тржишне каматне стопе).

- Потенцијална имовина је могућа имовина која настаје по 
основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено је-
дино настанком или ненастанком једног или више неизвјесних 
будућих догађаја који нису у потпуности под контролом ентитета.

- Потенцијална обавеза је: (а) могућа обавеза која настаје на 
основу прошлих догађаја и чије постојање ће бити потврђено само 
настанком или ненастанком једног или више неизвјесних будућих 
догађаја који нису у потпуности под контролом ентитета или (б) 
садашња обавеза која настаје по основу прошлих догађаја, али 
није призната јер није вјероватно да ће одлив ресурса који пред-
стављају економске користи или услужни потенцијал бити захтије-
ван за измирење обавезе или се износ обавезе не може довољно 
поуздано одмјерити.

- Почетак лизинга је ранији од сљедећих датума - датума уго-
вора о лизингу или датума обавезивања страна да ће се придржава-
ти главних одредаба лизинга.

- Почетак трајања лизинга је датум од ког корисник лизинга 
има право да користи средство које је предмет лизинга. То је датум 

иницијалног признавања лизинга (то јест признавање средстава, 
обавеза, прихода или расхода који настају као резултат лизинга).

- Првобитни буџет је почетни усвојени буџет за буџетски пе-
риод.

- Предвиђена трансакција је неизвршена, али очекивана бу-
дућа трансакција.

- Преноси су приливи будућих економских користи или ус-
лужног потенцијала, који нису порези од трансакција које нису 
трансакције размјене.

- Престанак признавања је уклањање претходно признатог 
финансијског средства или финансијске обавезе из извјештаја о 
финансијској позицији ентитета.

- Придружени ентитет је ентитет, укључујући и неинкорпо-
рирани ентитет као што је ортаклук, у ком инвеститор има значајан 
утицај и који није ни контролисани ентитет нити заједничко ула-
гање инвеститора.

- Примања запослених су сви облици накнада које ентитет 
даје у размјену за услуге запослених.

- Примања по престанку запослења су примања запослених 
(осим отпремнина) која треба исплатити по престанку запослења.

- Принос на средства плана су камате, дивиденде или сличне 
расподјеле и остали приходи изведени из средстава плана зајед-
но са реализованим и нереализованим добицима или губицима од 
средстава плана, умањене за било какав трошак управљања пла-
ном (осим оних укључених у актуарске претпоставке које се ко-
ристе за мјерење дефинисаних обавеза за примања) и за било коју 
обавезу за порез насталу по основу самог плана.

- Приход је бруто прилив економских користи или услужног 
потенцијала током извјештајног периода који доводи до повећања 
нето имовине/капитала, осим повећања усљед уплате власника.

- Приход сегмента је приход о којем је извијештено у извје-
штају о финансијској успјешности ентитета, који је директно при-
писив сегменту и одговарајући дио прихода ентитета који може да 
буде распоређен на сегмент по разумном основу, било по основу 
буџетске расподјеле или сличних давања, донација, трансфера, 
наплаћених казни, накнада или продаје екстерним купцима или 
трансакција са другим сегментима истог ентитета.

- Програм комбиноване социјалне заштите формирају се 
у складу са законом и: (а) послују као планови за више послода-
ваца са циљем обезбјеђивања примања по престанку запослења, 
(б) обезбјеђују примања која нису накнаде за услуге пружене од 
стране запослених.

- Промјена рачуноводствене процјене представља кориго-
вање књиговодствене вриједности средства или обавезе или изно-
са периодичне потрошње средства, које је резултат процјене сада-
шњег статуса очекиваних будућих користи и обавеза повезаних са 
средствима и обавезама. Промјене рачуноводствених процјена су 
резултат нових информација или нових дешавања и сходно томе не 
представљају исправке грешака.

- Пропорционална консолидација је метод рачуноводстве-
ног обухватања помоћу којег је учешће учесника заједничког ула-
гања у сваком дијелу имовине, обавеза, прихода и расхода зајед-
нички контролисаног ентитета комбиновано на “ред по ред” осно-
ву са сличним ставкама у финансијским извјештајима учесника 
заједничког улагања или саопштено као засебна линијска ставка у 
финансијским извјештајима учесника заједничког улагања.

- Проспективна примјена промјене рачуноводствених поли-
тика и признавања ефеката промјене рачуноводствене процјене су: 
(а) примјена нове рачуноводствене политике на трансакције, друге 
догађаје и стања који се јављају након датума на који се полити-
ка мијења или (б) признавање ефеката промјене рачуноводствене 
процјене у садашњем или будућим периодима на које утиче та 
промјена.

- Развој је примјена резултата истраживања или примјена 
другог научног достигнућа или дизајна производње нових значај-
но побољшаних материјала, уређаја, производа, процеса, система 
или услуга прије приступања комерцијалној производњи или ко-
ришћењу.

- Расподјела власницима је расподјела будућих економских 
користи или услужног потенцијала свим власницима или некима 
од њих, у виду оствареног приноса на улагање или повраћаја ула-
гања.

- Расход сегмента је расход који проистиче из пословних ак-
тивности сегмента, који је директно приписив сегменту и одгова-
рајући дио расхода који може да буде распоређен на сегмент по 
разумном основу, укључујући расходе који се односе на испоруке 
робе и услуга екстерним странама, као и расходе који се односе на 
трансакције са другим сегментима истог ентитета.

- Расходи су смањења економских користи или услужног по-
тенцијала током извјештајног периода, у облику одлива или тро-
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шења средстава или настанка обавеза које доводе до смањења нето 
имовине/капитала, осим оних које се односе на расподјелу добити 
власницима.

- Рачуноводствени основ подразумијева обрачунски или гото-
вински основ рачуноводства према дефиницији у Међународним 
рачуноводственим стандардима за јавни сектор према обрачун-
ском основу и Међународном рачуноводственом стандарду за јав-
ни сектор према готовинском основу.

- Рачуноводствене политике сегмента су рачуноводствене 
политике усвојене за припремање и презентацију финансијских 
извјештаја консолидоване групе или ентитета као и рачуновод-
ствене политике које се специфично односе на извјештавање по 
сегментима.

- Рачуноводствене политике су посебни принципи, основи, 
конвенције, правила и праксе које је усвојио ентитет у припреми и 
презентацији финансијских извјештаја.

- Редован начин куповине или продаје је куповина или про-
даја финансијског средства према уговору чији услови захтијевају 
испоруку средства у оквиру временског ограничења које је опште 
успостављено прописима или конвенцијама на тржишту о којем 
је ријеч.

- Резервисање је обавеза са неизвјесним роком доспијећа или 
износом.

- Реструктурирање је програм који планира и контролише ру-
ководство и битно мијења: (а) дјелокруг пословања ентитета или 
(б) начин на који се то пословање обавља.

- Ретроспективна примјена је примјена нове рачуноводстве-
не политике на трансакције, друге догађаје и стања као да се та 
политика одувијек примјењује.

- Ретроспективно преправљање је исправљање признавања, 
одмјеравања и објелодањивања износа елемената финансијских 
извјештаја као да се претходни период никад није ни десио.

- Ризик ликвидности представља ризик да ће ентитет има-
ти потешкоћа у прибављању финансијских средстава за измирење 
обавеза повезаних са финансијским инструментима.

- Садашња вриједност обавеза за дефинисана примања је 
садашња вриједност, без одузимања било којег средства плана, 
очекиваних будућих плаћања неопходних за измирење обавезе 
настале по основу рада запосленог у текућем или претходним пе-
риодима.

- Сауговарач је ентитет који обавља радове изградње у складу 
са уговором о изградњи.

- Сегмент је јасно различита активност или група активности 
ентитета за коју је прикладно да засебно објављује финансијске 
информације са циљем процјењивања успјешности ентитета у 
дотадашњем остварењу његових циљева и ради одлучивања о бу-
дућој расподјели ресурса.

- Спот девизни курс је девизни курс за моменталну трансак-
цију.

- Средства су ресурси које ентитет контролише као резултат 
прошлих догађаја, а од којих ентитет очекује да ће остварити бу-
дући прилив економских користи или услужног потенцијала.

- Средства која се чувају у фонду за дугорочна примања 
запослених су средства (осим непреносивих финансијских ин-
струмената издатих од стране извјештајног ентитета) која: (а) 
држи ентитет (фонд) који је правно независан од извјештајног 
ентитета и постоји искључиво ради плаћања или финансирања 
примања запослених и (б) доступна су ради употребе искључиво 
за исплату или финансирање примања запослених, нису доступна 
повјериоцима извјештајног ентитета (чак и у случају стечаја) и не 
могу се вратити извјештајном ентитету, осим уколико су преостала 
средства фонда довољна да задовоље све повезане обавезе у вези 
са примањима запослених на основу плана или за тај извјештајни 
ентитет или су та средства враћена извјештајном ентитету ради на-
докнаде већ исплаћених примања запослених.

- Средства плана обухватају: (а) средства која се држе у дру-
горочном фонду за примања запослених и (б) полисе осигурања 
које се тичу истих.

- Средство концесије за пружање услуга је средство које се 
користи за пружање јавних услуга у уговору о концесији за пру-
жање услуга које: (а) обезбјеђује корисник и које корисник гради, 
развија или стиче од треће стране или је постојеће средство ко-
рисника или (б) обезбеђује давалац и које је постојеће средство 
даваоца или је надоградња постојећег средства даваоца.

- Ставка хеџинга је средство, обавеза, утврђена обавеза, врло 
очекивана предвиђена трансакција или нето инвестиција у ино-
страно пословање које: (а) излаже ентитет ризику од промјена фер 
вриједности или промјенама будућих токова готовине и која је (б) 
назначена као предмет хеџинга.

- Стечена примања запослених су примања запослених која 
не зависе од будућег запослења.

- Страна валута је валута различита од извјештајне валуте 
неког ентитета.

- Трајање лизинга је неопозиви период за који је корисник 
лизинга уговорио лизинг средства заједно са сваким будућим пе-
риодом у којем корисник лизинга има могућност да настави ли-
зинг са или без додатног плаћања, с тим да је на почетку лизинга 
извјесно у разумној мјери да ће корисник лизинга ту могућност 
искористити.

- Трансакција повезаних страна је пренос ресурса или оба-
веза између повезаних страна, без обзира на то да ли се терети 
цијеном. Трансакције повезаних страна не обухватају трансакције 
са другим ентитетом који је повезана страна само због своје еко-
номске зависности од извјештајног ентитета или државне управе 
чији је дио.

- Трансакције које нису трансакције размјене - у трансак-
цијама које нису трансакције размјене ентитет или прима вријед-
ност од другог ентитета без директног давања приближно једнаке 
вриједности у замјену или даје вриједност другом ентитету без ди-
ректног примања приближно једнаке вриједности у замјену.

- Трансакције размјене су трансакције у оквиру којих један 
ентитет прима средства или услуге или измирује обавезе давањем 
приближно једнаке вриједности (првенствено у облику готовине, 
робе, услуга или коришћења средстава) директно другом ентитету.

- Тржишна вриједност је износ који се може добити про-
дајом, или који треба платити ради стицања финансијског инстру-
мента на активном тржишту.

- Тржишни ризик је ризик да ће фер вриједност или будући 
токови готовине финансијског инструмента флуктуирати усљед 
промјене тржишних цијена. Тржишни ризик се састоји од три вр-
сте ризика: валутног ризика, ризика каматне стопе и других ризика 
од промјене цијена.

- Трошак камате је увећање садашње вриједности обавезе за 
дефинисана примања током периода које настаје стога што су та 
примања за један период ближе измирењу.

- Трошак прибављања је износ готовине или готовинског 
еквивалента, фер вриједност и друга накнада дата за набавку неког 
средства у вријеме његовог прибављања или изградње.

- Трошак прошлих услуга је промјена садашње вриједности 
дефинисаних обавеза за примања запослених на основу рада/услу-
га из претходних периода која настаје у текућем периоду, усљед 
увођења или промјене примања по престанку запослења или дру-
гих дугорочних примања запослених. Трошкови прошлих услуга 
могу да буду позитивни (када су примања увећана или промијење-
на тако да је садашња вриједност дефинисаних обавеза за примања 
повећана) или негативни (када су постојећа примања промијењена 
тако да је садашња вриједност дефинисаних обавеза за примања 
умањена).

- Трошак текуће услуге је повећање садашње вриједности 
утврђене обавезе за примања по основу рада запосленог у текућем 
периоду.

- Трошкови отуђења су додатни трошкови директно припи-
сиви отуђењу средства, осим трошкова финансирања и расхода 
пореза на добитак.

- Трошкови позајмљивања су камата и други расходи енти-
тета настали при позајмљивању новчаних средстава.

- Трошкови продаје су инкрементални трошкови директно 
приписиви отуђењу средства, искључујући трошкове финанси-
рања и пореза на добит. Отуђење може да се изврши путем продаје 
или расподјеле без накнаде или за номиналну накнаду.

- Трошкови текуће замјене су трошкови које ентитет мора 
сносити уколико прибавља имовину на датум извјештавања.

- Трошкови трансакције су инкрементални трошкови који се 
могу директно приписати стицању, емитовању или отуђењу неког 
финансијског средства или финансијске обавезе.

- Трошковни метод је рачуноводствени метод којим се инве-
стирање евидентира према трошку прибављања. Инвеститор при-
знаје приход од инвестиције само до износа примљеног по основу 
расподјеле кумулираног добитка ентитета у који је инвестирано, 
која се врши послије датума стицања. Примања по основу распо-
дјеле која превазилазе такав добитак третирају се као повраћај 
инвестиције и признају се као смањење набавне вриједности ин-
вестиције.

- Убирање/сакупљање је одвајање производа од биолошког 
средства или престанак животних процеса неког биолошког сред-
ства.

- Уговор о изградњи је уговор или сличан обавезујући спора-
зум специфично закључен ради изградње средства или комбина-
ције средстава која су уско међусобно повезана или међузависна 
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у смислу конструкције, технологије и функције или своје крајње 
сврхе или употребе.

- Уговор о концесији за пружање услуга је обавезујући спора-
зум између даваоца и корисника у којем: (а) корисник користи сред-
ство концесије за пружање услуга ради пружања јавне услуге у име 
даваоца у одређеном периоду и (б) корисник добија накнаду за своје 
услуге за вријеме трајања уговора о концесији за пружање услуга.

- Уговор о осигурању је уговор којим се осигуратељ излаже 
идентификованом ризику губитка усљед догађаја или околности 
насталих или откривених током одређеног периода, укључујући 
смрт (у случају исплате ануитета, преживљавање примаоца ану-
итета), болест, инвалидитет, нанијете повреде, оштећења имовине 
или прекиде пословања.

- Уговор о финансијској гаранцији је уговор којим се од еми-
тента захтијевају одређене исплате којима се надокнађује губитак 
власника настао усљед неизвршења плаћања одређеног дужника 
које је доспјело у складу са првобитним или измијењеним услови-
ма дужничког инструмента.

- Уговор по фиксној цијени је уговор о изградњи којим сау-
говарач прихвата фиксну уговорну цијену или фиксну цијену по 
јединици учинка, која је у неким случајевима предмет клаузула о 
повећању трошкова

- Уговор са накнадним увећањем трошка је уговор о изград-
њи по којем се сауговарачу надокнађују дозвољени или другачије 
дефинисани трошкови, као и у случају комерцијално заснованих 
уговора додатни проценат ових трошкова или фиксна накнада уко-
лико је уговорено.

- Умањење вриједности је губитак будућих економских кори-
сти или потенцијала за пружање услуга, изнад систематског при-
знавања губитка будућих економских користи или потенцијала за 
пружање услуга средства кроз амортизацију.

- Упоредиви основ подразумијева стварне износе презентова-
не на истој рачуноводственом основу, истом основу класификације 
за исте ентитете и за исти период као и усвојени буџет.

- Упоредна вриједност имовине која не генерише готовину 
је садашња вриједност преосталог услужног потенцијала имовине.

- Упоредна вриједност средства које генерише готовину је 
садашња вриједност процијењених будућих токова готовине, који 
се очекују од континуираног коришћења средства и од његове про-
даје на крају корисног вијека трајања.

- Усвојени буџет подразумијева овлашћење за издатке које се 
добија на основу закона, нацрта апропријације, владиних декрета 
и других одлука везаних за предвиђене приходе или приливе за 
буџетски период.

- Услови за пренесена средства су одредбе којима се захтије-
ва да будуће економске користи или услужни потенцијал садржани 
у средству буду потрошени како је назначено од стране примаоца, 
у супротном будуће економске користи или услужни потенцијал 
морају бити враћени преносиоцу.

- Утврђена обавеза је обавезујући споразум за размјену одре-
ђене количине ресурса по одређеној цијени на одређени будући 
датум или датуме.

- Учесник заједничког улагања је страна у заједничком ула-
гању која има заједничку контролу над тим заједничким улагањем.

- Учешћа власника су будуће економске користи или услуж-
ни потенцијал који су дати ентитету од екстерних страна, чијим 

давањем не настаје дужничка обавеза ентитета, а које одређује 
финансијско учешће у нето имовини/капиталу тог ентитета и које: 
(а) преносе право на расподјелу будуће економске добити или ус-
лужног потенцијала ентитета за вријеме његовог трајања, у складу 
са одлукама власника или њихових представника, и на расподјелу 
добити по основу вишка имовине над обавезама у случају престан-
ка ентитета и/или (б) се могу продати, размијенити, пренијети или 
исплатити.

- Фер вриједност је износ за који се неко средство може раз-
мијенити или обавеза измирити између познатих, вољних страна у 
оквиру независне трансакције.

- Фер вриједност умањена за трошкове продаје је износ 
који се може добити продајом неког средства у независној трансак-
цији између обавијештених, вољних страна, умањен за трошкове 
отуђења.

- Финансијска обавеза је свака обавеза која је: (а) уговорна 
обавеза или (б) уговор који ће бити или може бити измирен ин-
струментима сопственог капитала ентитета.

- Финансијска средства расположива за продају су недери-
ватна финансијска средства која су назначена као расположива за 
продају и нису класификована као: (а) зајмови (кредити) и потра-
живања, (б) инвестиције које се држе до доспијећа или (ц) финан-
сијска средства назначена по фер вриједности кроз биланс успјеха.

- Финансијски инструменти је сваки уговор на ocнoвy кога 
настаје финансијско средство једног ентитета и финансијска оба-
веза или инструмент капитала другог ентитета.

- Финансијски лизинг је лизинг којим се преносе суштински 
сви ризици и користи који су повезани са власништвом над неким 
средством. Право својине се може, али не мора пренијети.

- Финансијско средство је средство које је: (а) готовина, (б) 
инструмент капитала другог ентитета, (в) уговорно право или (г) 
уговор који ће бити или може бити измирен инструментима соп-
ственог капитала ентитета.

- Финансијско средство или финансијска обавеза по фер 
вриједности кроз биланс успјеха је финансијско средство или 
финансијска обавеза која задовољава било који од сљедећих усло-
ва: (а) класификовано је као оно које се држи ради трговања, (б) 
послије почетног признања назначен је од стране ентитета по фер 
вриједности кроз биланс успјеха. Финансијско средство или фи-
нансијска обавеза се класификује као оно које се држи ради трго-
вања ако је стечено или настало првенствено ради продаје или по-
новне куповине у блиској будућности, при почетном признавању 
дио портфеља идентификованих финансијских инструмената који-
ма се заједно управља и за које постоји доказ о недавном актуел-
ном моделу краткорочног остварења добити, или је дериват - осим 
деривата који је назначен и ефективан инструмент хеџинга.

- Функционална валута је валута примарног економског 
окружења у ком ентитет послује.

- Чланови уже породице су блиски рођаци неког лица или 
чланови породице лица за које се може очекивати да ће утицати 
или бити под утицајем тог лица у пословним везама са односним 
ентитетом.

- Штетни (онерозни) уговор је уговор о размјени средстава 
или услуга по којем неизбјежни трошкови испуњења обавеза пре-
ма уговору превазилазе економске користи или услужни потен-
цијал за које се очекује да ће бити примљени према том уговору.

ПРИЛОГ 2
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Назив

0      НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА

 01     
Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А   У   С Т А Л Н И М   
С Р Е Д С Т В И М А

  011    П р о и з в е д е н а   с т а л н а   и м о в и н а
   0111   Зграде и објекти
    01111  Стамбени објекти и јединице
     011111 Стамбени објекти и јединице за запослене
     011112 Стамбени објекти и јединице за посебне социјалне групе
     011117 Остали стамбени објекти и јединице
     011118 Лизинг стамбених објеката и јединица
     011119 Корекција вриједности стамбених објеката и јединица
    01112  Пословни објекти и простори
     011121 Канцеларијски објекти и простори

     011122
Објекти здравствених и социјалних институција (болнице и остали здравствени 
објекти, домови пензионера, центри за социјалну помоћ и сл.)

     011123
Објекти образовних и научних институција (позоришта, музеји, галерије, домови 
културе, библиотеке и сл.)
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    011124 Угоститељски и туристички објекти (ресторани, одмаралишта и сл.)
    011125 Спортско-рекреативни објекти (спортске дворане и сл.)
    011126 Производно-услужни објекти (фабричке хале, складишта, силоси, гараже и сл.)
     011127 Остали пословни објекти
     011128 Лизинг пословних објеката и простора
     011129 Корекција вриједности пословних објеката и простора
    01113  Саобраћајни објекти
     011131 Путеви и ауто-путеви
     011132 Жељезничке пруге
     011133 Тунели и мостови
     011134 Вањска освјетљења, тротоари и ограде
     011135 Аеродромске писте
     011136 Водени путеви
     011137 Остали саобраћајни објекти
     011138 Лизинг саобраћајних објеката
     011139 Корекција вриједности саобраћајних објеката
    01119  Остали објекти
     011191 Плиноводи, водоводи, канализација
     011192 Комуникациони и електрични водови
     011193 Ископи, окна и остали објекти за експлоатацију налазишта
     011194 Луке и бране
     011195 Споменици (историјски, културни и сл.)
     011196 Спортско-рекреативни терени, уређене зелене површине, паркови и тргови
     011197 Остали објекти
     011198 Лизинг осталих објеката
     011199 Корекција вриједности осталих објеката
   0112   Постројења и опрема
    01121  Превозна средства
     011211 Моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби возила, мотоцикли, бицикли и сл.)
     011212 Пољопривредна возила (трактори, жетелице и сл.)

     011213
Теренска возила (ватрогасна возила, камиони за одвоз смећа, багери, ровокопачи, 
разгртачи снијега и сл.)

     011214 Возила у жељезничком саобраћају (локомотиве, вагони, трамваји и сл.)
     011215 Ваздухопловна возила (авиони, хеликоптери и сл.)
     011216 Пловна возила (бродови, трајекти и сл.)
     011217 Остала превозна средства
     011218 Лизинг превозних средстава
     011219 Корекција вриједности превозних средстава
    01122  Канцеларијска опрема, алат и инвентар 
     011221 Канцеларијски намјештај
     011223 Канцеларијске машине
     011224 Канцеларијски инвентар
     011225 Канцеларијски алат
     011227 Остала канцеларијска опрема, алат и инвентар
     011228 Лизинг канцеларијске опреме, алата и инвентара
     011229 Корекција вриједности канцеларијске опреме, алата и инвентара
    01123  Комуникациона и рачунарска опрема
     011231 Радио-опрема
     011232 ТВ опрема
     011233 Телефонска опрема
     011234 Рачунарска мрежна опрема
     011235 Рачунарска опрема
     011237 Остала комуникациона опрема
     011238 Лизинг комуникационе опреме
     011239 Корекција вриједности комуникационе и рачунарске опреме 
    01124  Гријна, расхладна и заштитна опрема
     011241 Опрема за гријање, вентилацију и хлађење
     011242 Опрема за противпожарну заштиту
     011243 Алармни и сигурносни системи
     011244 Громобранске инсталације
     011247 Остала гријна, расхладна и заштитна опрема
     011248 Лизинг гријне, расхладне и заштитне опреме
     011249 Корекција вриједности гријне, расхладне и заштитне опреме
    01125  Медицинска и лабораторијска опрема
     011251 Медицинска опрема
     011252 Лабораторијска опрема
     011253 Стоматолошка опрема
     011254 Опрема за здравствену и социјалну заштиту
     011257 Остала медицинска и лабораторијска опрема
     011258 Лизинг медицинске и лабораторијске опреме
     011259 Корекција вриједности медицинске и лабораторијске опреме
    01126  Опрема за образовање, науку, култури и спорт
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     011261 Опрема за намјештај образовних, научних и културних  установа
     011262 Школске и библиотечке књиге
     011263 Галеријски и музејски експонати
     011264 Сценска и позоришна опрема
     011265 Музичка опрема
     011266 Спортска опрема
     011267 Остала опрема за образовање, науку, културу и спорт
     011268 Лизинг опреме за образовање, науку, културу и спорт
     011269 Корекција вриједности опреме за образовање, науку, културу и спорт
    01127  Специјална опрема
     011271 Полицијска опрема
     011272 Војна опрема
     011273 Опрема за цивилну заштиту
     011274 Ватрогасна опрема
     011275 Комунална опрема
     011277 Остала специјална опрема
     011278 Лизинг специјалне опреме
     011279 Корекција вриједности специјалне опреме
    01128  Производно-услужна опрема, алат и инвентар
     011281 Машине и уређаји
     011282 Алат
     011283 Инсталације
     011284 Производно-услужни намјештај
     011285 Производно-услужни инвентар
     011287 Остала производно-услужна опрема, алат и инвентар
     011288 Лизинг производно-услужне опреме, алата и инвентара
     011289 Корекција вриједности производно-услужне опреме, алата и инвентара
    01129  Остала постројења и опрема
     011291 Лифтови, дизалице, покретне степенице и сл. електромашински уређаји
     011292 Трафои и агрегати
     011293 Мјерни и контролни инструменти и уређаји 
     011294 Прецизна и оптичка опрема
     011295 Опрема и постројења за заштиту животне средине
     011296 Остали намјештај и инвентар
     011297 Остала постројења и опрема
     011298 Лизинг осталих постројења и опреме
     011299 Корекција вриједности осталих постројења и опреме
   0113   Биолошка имовина
    01131  Основно стадо
     011311 Говеда
     011312 Коњи
     011313 Свиње
     011314 Овце и козе
     011315 Перад
     011316 Рибе
     011317 Пчеле
     011318 Остало основно стадо
     011319 Корекција вриједности основног стада
    01132  Вишегодишњи засади
     011321 Воћњаци
     011322 Виногради
     011323 Хмељарници
     011324 Вишегодишње украсно биље
     011328 Остали вишегодишњи засади
     011329 Корекција вриједности вишегодишњих засада
    01139  Остала биолошка имовина
     011398 Остала биолошка имовина
     011399 Корекција вриједности остале биолошке имовине
   0114   Инвестициона имовина
    01141  Инвестициона имовина у власништву
     011411 Земљиште класификовано као инвестициона имовина у власништву
     011412 Грађевински објекти класификовани као инвестициона имовина у власништву
     011418 Остала инвестициона имовина у власништву
     011419 Корекција вриједности инвестиционе имовине у власништву
    01142  Инвестициона имовина дата под оперативни закуп
     011421 Земљиште класификовано као инвестициона имовина дата под оперативни закуп

     011422
Грађевински објекти класификовани као инвестициона имовина дата под опера-
тивни закуп

     011428 Остала инвестициона имовина дата под оперативни закуп
     011429 Корекција вриједности инвестиционе имовине дате под оперативни закуп
    01143  Инвестициона имовина узета под оперативни закуп
     011431 Земљиште класификовано као инвестициона имовина узета под оперативни закуп
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     011432
Грађевински објекти класификовани као инвестициона имовина узета под опера-
тивни закуп

     011438 Остала инвестициона имовина узета под оперативни закуп
     011439 Корекција вриједности инвестиционе имовине узете под оперативни закуп
   0115   Нематеријална произведена имовина
    01151  Нематеријална произведена имовина
     011511 Улагање у истраживање и процјењивање минералних ресурса
     011512 Рачунарски програми
     011513 Оригинална забавна, књижевна и умјетничка дјела
     011514 Улагање у развој
     011518 Остала нематеријална произведена имовина
     011519 Корекција вриједности нематеријалне произведене имовине
  012    Д р а г о ц ј е н о с т и
   0121   Драгоцјености
    01211  Драго камење и племенити метали
     012111 Драго камење
     012112 Злато (немонетарно)
     012113 Платина
     012114 Сребро
     012118 Остали племенити метали
     012119 Корекција вриједности драгог камења и племенитих метала
    01212  Остале похрањене драгоцјености 
     012121 Књиге
     012122 Умјетничка дјела
     012123 Накит
     012124 Архивска грађа
     012128 Остале похрањене драгоцјености 
     012129 Корекција вриједности осталих похрањених драгоцјености
  013    Н е п р о и з в е д е н а   с т а л н а   и м о в и н а
   0131   Земљиште
    01311  Земљиште
     013111 Пољопривредно земљиште
     013112 Градско грађевинско земљиште
     013113 Остало грађевинско земљиште
     013118 Остало земљиште са припадајућом воденом површином
     013119 Корекција вриједности земљишта
   0132   Подземна и површинска налазишта
    01321  Подземна и површинска налазишта
     013211 Нафта
     013212 Земни гас
     013213 Угаљ
     013214 Минерална налазишта метала
     013215 Минерална налазишта неметала 
     013218 Остала подземна или површинска налазишта
     013219 Корекција вриједности подземних и површинских налазишта
   0133   Остала природна добра
    01331  Шуме
     013311 Шуме 
     013319 Корекција вриједности шума
    01332  Воде
     013321 Воде
     013329 Корекција вриједности вода
    01333  Национални паркови
     013331 Национални паркови и резервати
     013339 Корекција вриједности националних паркова и резервата
    01334  Електромагнетне фреквенције
     013341 Електромагнетне фреквенције
     013349 Корекција вриједности електромагнетних фреквенција
    01339  Остала природна добра
     013398 Остала природна добра
     013399 Корекција вриједности осталих природних добара
   0134   Нематеријална непроизведена имовина
    01341  Нематеријална непроизведена имовина
     013411 Патенти
     013412 Концесије
     013413 Лиценце
     013414 Гудвил
     013418 Остала нематеријална непроизведена имовина
     013419 Корекција вриједности нематеријалне непроизведене имовине

  014    
Н е ф и н а н с и ј с к а   и м о в и н а   у   с т а л н и м   с р е д с т в и м а   
у   п р и п р е м и   

   0141   Нефинансијска имовина у сталним средствима у припреми
    01411  Зграде и објекти у припреми
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     014111 Стамбени објекти и јединице у припреми
     014112 Пословни објекти и простори у припреми
     014113 Саобраћајни објекти у припреми
     014119 Остали објекти у припреми
    01412  Постројења и опрема у припреми
     014121 Превозна средства у припреми
     014122 Канцеларијска опрема, алат и инвентар у припреми
     014123 Комуникациона и рачунарска опрема у припреми
     014124 Гријна, расхладна и заштитна опрема у припреми
     014125 Медицинска и лабораторијска опрема у припреми
     014126 Опрема за образовање, науку, култури и спорт у припреми
     014127 Специјална опрема у припреми
     014128 Производно-услужна опрема у припреми
     014129 Остала постројења и опрема у припреми
    01413  Биолошка имовина у припреми
     014131 Биолошка имовина у припреми
    01414  Инвестициона имовина у припреми

     014141
Инвестициона имовина у власништву (која се не користи за властите потребе) у 
припреми 

     014142 Инвестициона имовина дата под оперативни закуп у припреми
     014143 Инвестициона имовина узета под оперативни закуп у припреми
    01415  Нематеријална произведена имовина у припреми
     014151 Нематеријална произведена имовина у припреми
    01416  Материјална непроизведена стална имовина у припреми
     014161 Земљиште у припреми
     014162 Подземна и површинска налазишта у припреми
     014163 Шуме у припреми
     014169 Остала природна добра у припреми
    01417  Нематеријална непроизведена имовина у припреми
     014171 Нематеријална непроизведена имовина у припреми
    01418  Корекција нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми
     014181 Корекција зграда и објеката у припреми
     014182 Корекција постројења и опреме у припреми
     014183 Корекција биолошке имовине у припреми
     014184 Корекција инвестиционе имовине у припреми
     014185 Корекција нематеријалне произведене имовине у припреми
     014186 Корекција материјалне непроизведене сталне имовине у припреми
     014187 Корекција нематеријалне непроизведене имовине у припреми

  015    
У л а г а њ е   н а   т у ђ и м   н е к р е т н и н а м а,   п о с т р о ј е њ и м а   
и   о п р е м и

   0151   Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
    01511  Улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
     015111 Улагање на туђим зградама и објектима
     015112 Улагање на туђим постројењима и опреми
     015113 Улагање у туђе земљиште
     015118 Остала улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми
     015119 Корекција вриједности улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

 02     
Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А   У   
Т Е К У Ћ И М   С Р Е Д С Т В И М А

  021    
С т а л н а  и м о в и н а  н а м и ј е њ е н а   п р о д а ј и   и  
о б у с т а в љ е н а   п о с л о в а њ а

   0211   Стална имовина намијењена продаји и обустављена пословања
    02111  Стална имовина намијењена продаји
     021111 Зграде и објекти намијењени продаји
     021112 Постројења и опрема намијењена продаји
     021113 Земљиште намијењено продаји
     021114 Нематеријална имовина намијењена продаји
     021118 Остала стална имовина намијењена продаји
     021119 Корекција вриједности сталне имовине намијењене продаји
    02112  Имовина из обустављених пословања
     021121 Зграде и објекти из обустављених пословања
     021122 Постројења и опрема из обустављених пословања
     021123 Земљиште из обустављених пословања
     021124 Нематеријална имовина из обустављених пословања
     021128 Остала имовина из обустављених пословања
     021129 Корекција вриједности имовине из обустављених пословања
  022    С т р а т е ш к е  з а л и х е
   0221   Стратешке залихе
    02211  Стратешке залихе
     022111 Робне резерве
     022118 Остале стратешке залихе
     022119 Корекција вриједности стратешких залиха
  023    З а л и х е  м а т е р и ј а л а,  у ч и н а к а   и   р о б е
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   0231   Залихе материјала
    02311  Залихе материјала за израду учинака
     023111 Залихе основног материјала за израду учинака
     023112 Залихе помоћног материјала за израду учинака
     023113 Залихе горива и мазива за израду учинака
     023114 Залихе материјала за паковање и транспортовање
     023118 Залихе осталог производно-услужног материјала
     023119 Корекција вриједности залиха материјала за израду учинака
    02312  Залихе осталог материјала
     023121 Залихе канцеларијског материјала
     023122 Залихе материјала за одржавање чистоће
     023123 Залихе осталог режијског материјала
     023124 Залихе материјала за пољопривреду
     023125 Залихе медицинског и лабораторијског материјала 
     023126 Залихе материјала за образовање, науку, културу и спорт
     023127 Залихе специјалног материјала
     023128 Залихе осталог материјала
     023129 Корекције вриједности залиха осталог материјала
   0232   Залихе недовршених учинака
    02321  Залихе недовршених учинака
     023211 Залихе недовршених учинака
     023219 Корекција вриједности залиха недовршених учинака
   0233   Залихе довршених учинака
    02331  Довршени учинци у складишту
     023311 Довршени учинци у складишту
     023312 Одступања у цијени довршених учинака у складишту
     023319 Корекција вриједности довршених учинака у складишту
    02332  Довршени учинци у малопродаји
     023321 Довршени учинци у малопродаји
     023322 Укалкулисана разлика у цијени довршених учинака у малопродаји
     023323 Укалкулисани порез на додату вриједност на довршене учинке у малопродаји
     023329 Корекција вриједности довршених учинака у малопродаји
   0234   Залихе робе
    02341  Робе у складишту
     023411 Робе у складишту
     023419 Корекција вриједности робе у складишту
    02342  Робе у велепродаји
     023421 Робе у велепродаји
     023422 Укалкулисана разлика у цијени робе у велепродаји
     023429 Корекција вриједности робе у велепродаји
    02343  Робе у малопродаји
     023431 Робе у малопродаји
     023432 Укалкулисана разлика у цијени робе у малопродаји
     023433 Укалкулисани порез на додату вриједност на робу у малопродаји
     023439 Корекција вриједности робе у малопродаји
  024    С и т н и   и н в е н т а р,  а у т о - г у м е,  о д ј е ћ а,   о б у ћ а   и   с л.
   0241   Ситан инвентар, ауто-гуме, одјећа, обућа и сл.
    02411  Залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.
     024111 Ситан инвентар у складишту
     024112 Ауто-гуме у складишту
     024113 Одјећа и обућа у складишту
     024114 Амбалажа у складишту
     024118 Остали ситни инвентар у складишту
     024119 Корекција залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.

Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

1      ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА И РАЗГРАНИЧЕЊА

 11     
Д У Г О Р О Ч Н А   Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А   И   
Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А

  111    Д у г о р о ч н и   п л а с м а н и
   1111   Орочена новчана средства преко годину дана
    11111  Орочена новчана средства у домаћој валути
     111111 Орочена новчана средства са редовних трезорских рачуна у домаћој валути
     111112 Орочена новчана средства са намјенских трезорских рачуна у домаћој валути
     111113 Орочена новчана средства приватизације у домаћој валути
     111114 Орочена новчана средства сукцесије у домаћој валути
     111115 Орочена новчана средства са рачуна изван система трезора у домаћој валути
     111119 Остала орочена новчана средства у домаћој валути
    11112  Орочена новчана средства у страној валути
     111121 Орочена новчана средства са редовних трезорских рачуна у страној валути
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     111122 Орочена новчана средства са намјенских трезорских рачуна у страној валути
     111123 Орочена новчана средства приватизације у страној валути
     111124 Орочена новчана средства сукцесије у страној валути
     111125 Орочена новчана средства са рачуна изван система трезора у страној валути
     111129 Остала орочена новчана средства у страној валути
   1112   Дугорочне хартије од вриједности (осим акција)
    11121  Дугорочне хартије од вриједности у земљи (осим акција)
     111211 Обвезнице у земљи
     111212 Обвезнице у земљи емитоване за измирење обавеза по Закону о унутрашњем дугу
     111218 Остале дугорочне хартије од вриједности у земљи
     111219 Корекција вриједности дугорочних хартија од вриједности у земљи
    11122  Дугорочне хартије од вриједности у иностранству (осим акција)
     111221 Обвезнице у иностранству
     111228 Остале дугорочне хартије од вриједности у иностранству
     111229 Корекција вриједности дугорочних хартија од вриједности у иностранству
   1113   Акције и учешћа у капиталу
    11131  Акције и учешћа у капиталу у домаћим јавним финансијским субјектима
     111311 Акције и учешћа у капиталу у Централној банци

     111312
Акције и учешћа у капиталу у  Инвестиционо-развојној банци и фондовима под 
њеном управом

     111318 Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним финансијским субјектима

     111319
Корекција  вриједности акција и учешћа у капиталу у  домаћим јавним финан-
сијским субјектима

    11132  Акције и учешћа у капиталу у  домаћим јавним нефинансијским субјектима 
     111321 Акције и учешћа у капиталу у  јавним предузећима
     111323 Акције и учешће у капиталу у ЈП Путевима и ЈП Аутопутевима

     111328
Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинансијским субјек-
тима

     111329
Корекција акција и учешћа у капиталу у домаћим јавним нефинансијским субјек-
тима

    11133  
Акције и учешћа у капиталу у домаћим финансијским субјектима (осим јав-
них)

     111331 Акције и учешћа у капиталу у банкама
     111332 Акције и учешћа у капиталу у микрокредитним друштвима
     111333 Акције и учешћа у капиталу у лизинг друштвима
     111334 Акције и учешћа у капиталу у осигуравајућим друштвима
     111335 Акције и учешћа у капиталу у инвестиционим фондовима
     111338 Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим финансијским субјектима
     111339 Корекција акција и учешћа у капиталу у  домаћим финансијским субјектима

    11134  
Акције и учешћа у капиталу у домаћим нефинансијским субјектима (осим 
јавних)

     111341 Акције и учешћа у капиталу у привредним друштвима
     111348 Акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим нефинансијским субјектима
     111349 Корекција акција и учешћа у капиталу у  домаћим нефинансијским субјектима
    11136  Акције и учешћа у капиталу у иностранству
     111361 Акције и учешћа у капиталу у међународним организацијама
     111362 Акције и учешћа у капиталу у страним финансијским институцијама
     111363 Акције и учешћа у капиталу у страним нефинансијским институцијама
     111368 Остале акције и учешћа у капиталу у иностранству
     111369 Корекција акција и учешћа у капиталу у иностранству
   1114   Дугорочни финансијски деривати
    11141  Дугорочни финансијски деривати у земљи
     111411 Дугорочни фјучерси у земљи
     111412 Дугорочни форварди у земљи
     111413 Дугорочне опције у земљи
     111414 Дугорочни свопови у земљи
     111418 Остали дугорочни финансијски деривати у земљи
     111419 Корекција вриједности дугорочних финансијских деривата у земљи
    11142  Дугорочни финансијски деривати у иностранству
     111421 Дугорочни фјучерси у иностранству
     111422 Дугорочни форварди у иностранству
     111423 Дугорочне опције у иностранству
     111424 Дугорочни свопови у иностранству
     111428 Остали дугорочни финансијски деривати у иностранству
     111429 Корекција вриједности дугорочних финансијских деривата  у иностранству
   1115   Дугорочни зајмови
    11152  Дугорочни зајмови дати домаћим јавним финансијским субјектима 
     111521 Дугорочни зајмови дати Централној банци

     111522
Дугорочни зајмови дати Инвестиционо-развојној банци и фондовима под њеном 
управом

     111528 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим јавним финансијским субјектима
     111529 Корекција  дугорочних зајмова датих домаћим јавним финансијским субјектима
    11153  Дугорочни зајмови дати домаћим јавним нефинансијским субјектима
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     111531 Дугорочни зајмови дати јавним предузећима
     111533 Издаци за зајмове дате ЈП Аутопутевима и ЈП Путевима
     111538 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима
     111539 Корекција дугорочних зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјектима
    11154  Дугорочни зајмови дати домаћим финансијским субјектима (осим јавних)
     111541 Дугорочни зајмови дати банкама
     111542 Дугорочни зајмови дати микрокредитним друштвима
     111543 Дугорочни зајмови дати лизинг друштвима
     111544 Дугорочни зајмови дати осигуравајућим друштвима
     111545 Дугорочни зајмови дати инвестиционим фондовима
     111548 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим финансијским субјектима
     111549 Корекција дугорочних зајмова датих домаћим финансијским субјектима
    11155  Дугорочни зајмови дати домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)
     111551 Дугорочни зајмови дати привредним друштвима
     111558 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим нефинансијским субјектима
     111559 Корекција дугорочних зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима
    11156  Дугорочни зајмови дати домаћим непрофитним субјектима
     111561 Дугорочни зајмови дати удружењима грађана
     111562 Дугорочни зајмови дати фондацијама
     111563 Дугорочни зајмови дати спортским организацијама
     111568 Дугорочни зајмови дати осталим домаћим непрофитним субјектима
     111569 Корекција дугорочних зајмова датих домаћим непрофитним субјектима 

    11157  
Дугорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима у 
земљи

     111571 Дугорочни стамбени зајмови дати радницима
     111572 Дугорочни потрошачки зајмови дати радницима
     111573 Дугорочни зајмови дати физичким лицима и домаћинствима
     111574 Дугорочни студентски и ђачки зајмови

     111578
Остали дугорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима у 
земљи

     111579
Корекција дугорочних зајмова датих радницима, физичким лицима и домаћин-
ствима у земљи

    11158  Дугорочни зајмови дати у иностранству
     111581 Дугорочни зајмови дати страним владама
     111582 Дугорочни зајмови дати међународним организацијама
     111583 Дугорочни зајмови дати страним финансијским институцијама
     111584 Дугорочни зајмови дати страним нефинансијским институцијама
     111585 Дугорочни зајмови дати страним непрофитним организацијама
     111588 Остали дугорочни зајмови дати у иностранству
     111589 Корекција дугорочних зајмова датих у иностранству
  112    Д у г о р о ч н а   п о т р а ж и в а њ а

   1121   
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен 
рок плаћања

    11211  Потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања

     112111
Потраживања за порез на промет производа и услуга за који је продужен рок 
плаћања

     112112 Потраживања за акцизе за које је продужен рок плаћања
     112113 Потраживања за царине и увозне дажбине за које је продужен рок плаћања
     112114 Потраживања за порез на доходак за који је продужен рок плаћања
     112115 Потраживања за порез на добит за који је продужен рок плаћања
     112116 Потраживања за порез на имовину за који је продужен рок плаћања
     112117 Потраживања за остале порезе за које је продужен рок плаћања
     112118 Спорна потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања
     112119 Корекција потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања
    11212  Потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања

     112121
Потраживања за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за које је проду-
жен рок плаћања

     112122
Потраживања за доприносе за здравствено осигурање за које је продужен рок 
плаћања

     112123
Потраживања за доприносе за осигурање од незапослености за које је продужен 
рок плаћања

     112124 Потраживања за доприносе за дјечију заштиту за које је продужен рок плаћања
     112127 Потраживања за остале доприносе за које је продужен рок плаћања
     112128 Спорна потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања
     112129 Корекција потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања
    11213  Потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања

     112131
Потраживања за приходе од финансијске и нефинансијске имовине за које је про-
дужен рок плаћања

     112132 Потраживања за накнаде и таксе за које је продужен рок плаћања
     112133 Потраживања за новчане казне за које је продужен рок плаћања
     112137 Потраживања за остале непореске приходе за које је продужен рок плаћања
     112138 Спорна потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања
     112139 Корекција потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања
   1129   Остала дугорочна потраживања
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    11291  Остала дугорочна потраживања у земљи
     112917 Остала дугорочна потраживања у земљи
     112919 Корекција осталих дугорочних потраживања у земљи
    11292  Остала дугорочна потраживања у иностранству
     112927 Остала дугорочна потраживања у иностранству
     112929 Корекција осталих дугорочних потраживања у иностранству
  117    Д у г о р о ч н а  р а з г р а н и ч е њ а
   1171   Дугорочна разграничења
    11711  Дугорочно разграничени расходи
     117111 Дугорочно разграничени расходи
    11712  Дугорочно разграничени приходи
     117121 Дугорочно разграничени приходи 
    11719  Остала дугорочна разграничења
     117199 Остала дугорочна разграничења 
  118    О с т а л а   д у г о р о ч н а   ф и н а н с и ј с к а   и м о в и н а
   1181   Остала дугорочна финансијска имовина
    11811  Остала дугорочна финансијска имовина
     118119 Остала дугорочна финансијска имовина

  119    

Д у г о р о ч н а   ф и н а н с и ј с к а   и м о в и н а   и   
р а з г р а н и ч е њ а   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   
у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   1191   
Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са другим 
јединицама власти

    11911  Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) других јединица власти
     119111 Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) државе
     119112 Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) ентитета
     119113 Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) јединица локалне самоуправе

     119114
Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) фондова обавезног социјалног 
осигурања

     119118 Дугорочне хартије од вриједности (осим акција) осталих јединица власти

     119119
Корекција вриједности дугорочних хартија од вриједности (осим акција) других 
јединица власти

    11912  Дугорочни финансијски деривати других јединица власти
     119121 Дугорочни финансијски деривати државе
     119122 Дугорочни финансијски деривати ентитета
     119123 Дугорочни финансијски деривати јединица локалне самоуправе
     119124 Дугорочни финансијски деривати фондова обавезног социјалног осигурања
     119128 Дугорочни финансијски деривати осталих јединица власти

     119129
Корекција вриједности дугорочних финансијских деривата других јединица вла-
сти

    11913  Дугорочни зајмови дати осталим јединицама власти
     119131 Дугорочни зајмови дати држави
     119132 Дугорочни зајмови дати ентитетима
     119133 Дугорочни зајмови дати јединицама локалне самоуправе
     119134 Дугорочни зајмови дати фондовима
     119138 Дугорочни зајмови дати осталим јединицама власти
     119139 Корекција дугорочних зајмова датих осталим нивоима власти

    11919  
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са 
другим јединицама власти

     119191
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са држа-
вом

     119192
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са енти-
тетом

     119193
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са једини-
цама локалне самоуправе

     119194
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са фондо-
вима обавезног социјалног осигурања

     119198
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења  из трансакција са оста-
лим јединицама власти

     119199
Корекција остале дугорочне финансијске имовине и разграничења из трансакција 
са другим јединицама власти

   1192   
Дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар исте 
јединице власти 

    11921  Дугорочни зајмови дати унутар исте јединице власти 
     119211 Дугорочни зајмови дати унутар исте јединице власти 
     119219 Корекција дугорочних зајмова датих унутар исте јединице власти 

    11929  
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења  из трансакција уну-
тар исте јединице власти 

     119291
Остала дугорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција унутар 
исте јединице власти 

     119299
Корекција остале дугорочне финансијске имовине и разграничења  из трансакција 
унутар исте јединице власти 

 12     
К Р А Т К О Р О Ч Н А   Ф И Н А Н С И Ј С К А   И М О В И Н А   И   
Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А

  121    Г о т о в и н а  и   г о т о в и н с к и   е к в и в а л е н т и
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   1211   Благајна
    12111  Благајна у домаћој валути
     121111 Главна благајна 
     121112 Помоћна благајна
     121119 Остала благајна у домаћој валути
    12112  Благајна у страној валути
     121121 Главна девизна благајна
     121122 Помоћна девизна благајна
     121129 Остала девизна благајна
   1212   Банковни рачуни
    12121  Банковни рачуни у домаћој валути
     121211 Редовни трезорски рачуни у домаћој валути
     121212 Намјенски трезорски рачуни у домаћој валути
     121213 Рачуни код Централне банке у домаћој валути
     121214 Рачуни за прикупљање јавних прихода у домаћој валути
     121215 Рачуни приватизације у домаћој валути
     121216 Рачуни сукцесије у домаћој валути

     121217
Банковни рачуни изван система трезора - властити рачуни буџетских корисника у 
домаћој валути

     121218 Рачун обавезне мултилатералне компензације
     121219 Прелазни рачун у домаћој валути
    12122  Банковни рачуни у страној валути
     121221 Редовни девизни трезорски рачуни
     121222 Намјенски девизни трезорски рачуни 
     121223 Девизни подрачуни код Централне банке
     121224 Девизни рачуни за прикупљање јавних прихода
     121225 Девизни рачуни приватизације
     121226 Девизни рачуни сукцесије

     121227
Девизни банковни рачуни изван система трезора – властити рачуни буџетских 
корисника

     121229 Девизни прелазни рачун
   1213   Издвојена новчана средства и акредитиви
    12131  Издвојена новчана средства и акредитиви у домаћој валути
     121311 Издвојена новчана средства за акредитиве у домаћој валути
     121312 Издвојена новчана средства за револвинг фондове у домаћој валути
     121313 Издвојена новчана средства за експропријацију у домаћој валути
     121314 Издвојена новчана средства за инвестиције у домаћој валути
     121315 Издвојена новчана средства за реализацију пројеката у домаћој валути
     121316 Издвојена новчана средства за гаранције у домаћој валути
     121317 Издвојена новчана средства резерви у домаћој валути
     121319 Остала издвојена новчана средства у домаћој валути
    12132  Издвојена новчана средства и акредитиви у страној валути
     121321 Издвојена новчана средства за акредитиве у страној валути
     121322 Издвојена новчана средства за револвинг фондове у страној валути
     121323 Издвојена новчана средства за експропријацију у страној валути
     121324 Издвојена новчана средства за инвестиције у страној валути
     121325 Издвојена новчана средства за реализацију пројеката у страној валути
     121326 Издвојена новчана средства за гаранције у страној валути
     121327 Издвојена новчана средства резерви у страној валути
     121329 Остала издвојена новчана средства у страној валути
   1219   Остала готовина и готовински еквиваленти
    12191  Остала готовина и готовински еквиваленти у домаћој валути
     121911 Чекови у домаћој валути
     121912 Акцептни налози у домаћој валути
     121913 Платне картице у домаћој валути
     121919 Остала готовина и готовински еквиваленти у домаћој валути
    12192  Остала готовина и готовински еквиваленти у страној валути
     121921 Чекови у страној валути
     121922 Акцептни налози у страној валути
     121923 Платне картице у страној валути
     121929 Остала готовина и готовински еквиваленти у страној валути
  122    К р а т к о р о ч н и   п л а с м а н и
   1221   Орочена новчана средства до годину дана
    12211  Орочена новчана средства у домаћој валути
     122111 Орочена новчана средства са редовних трезорских рачуна у домаћој валути
     122112 Орочена новчана средства са намјенских трезорских рачуна у домаћој валути
     122113 Орочена новчана средства приватизације у домаћој валути
     122114 Орочена новчана средства сукцесије у домаћој валути
     122115 Орочена новчана средства са рачуна изван система трезора у домаћој валути
     122119 Остала орочена новчана средства у домаћој валути
    12212  Орочена новчана средства у страној валути
     122121 Орочена новчана средства са редовних трезорских рачуна у страној валути
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     122122 Орочена новчана средства са намјенских трезорских рачуна у страној валути
     122123 Орочена новчана средства приватизације у страној валути
     122124 Орочена новчана средства сукцесије у страној валути
     122125 Орочена новчана средства са рачуна изван система трезора у страној валути
     122129 Остала орочена новчана средства у страној валути
   1222   Хартије од вриједности које доспијевају до годину дана
    12222  Краткорочне хартије од вриједности у земљи
     122221 Краткорочне мјенице у земљи
     122222 Краткорочне обвезнице у земљи
     122223 Краткорочни благајнички и комерцијални записи у земљи
     122224 Краткорочни цертификати о депозиту у земљи
     122225 Краткорочни трезорски записи у земљи
     122228 Остале краткорочне хартије од вриједности у земљи
     122229 Корекција вриједности краткорочних хартија од вриједности у земљи
    12223  Краткорочне хартије од вриједности у иностранству
     122231 Краткорочне мјенице у иностранству
     122232 Краткорочне обвезнице у иностранству
     122233 Краткорочни благајнички и комерцијални записи у иностранству
     122234 Краткорочни цертификати о депозиту у иностранству
     122235 Краткорочни трезорски записи у иностранству
     122238 Остале краткорочне хартије од вриједности у иностранству
     122239 Корекција вриједности краткорочних хартија од вриједности у иностранству

    12224  
Дио дугорочних хартија од вриједности у земљи који доспијева за наплату до 
годину дана

     122241 Дио дугорочних обвезница у земљи који доспијева за наплату до годину дана

     122242
Дио дугорочних обвезница у земљи емитованих за измирење обавеза по Закону о 
унутрашњем дугу који доспијева за наплату до годину дана

     122248
Дио осталих дугорочних хартија од вриједности у земљи који доспијева за напла-
ту до годину дана

     122249
Корекција дијела дугорочних хартија од вриједности у земљи који доспијева за 
наплату до годину дана

    12225  
Дио дугорочних хартија од вриједности у иностранству који доспијева за на-
плату до годину дана

     122251
Дио дугорочних обвезницa у иностранству  који доспијева за наплату до годину 
дана

     122258
Дио осталих дугорочних хартија од вриједности у иностранству који доспијева за 
наплату до годину дана

     122259
Корекција дијела дугорочних хартија од вриједности у иностранству који доспије-
ва за наплату до годину дана

    12226  Хартије од вриједности у земљи по фер вриједности кроз биланс успјеха 
     122261 Акције у земљи по фер вриједности кроз биланс успјеха
     122262 Обвезнице у земљи по фер вриједности кроз биланс успјеха
     122268 Остале хартије од вриједности у земљи по фер вриједности кроз биланс успјеха

     122269
Корекција вриједности хартија од вриједности у земљи по фер вриједности кроз 
биланс успјеха

    12227  
Хартије од вриједности у иностранству по фер вриједности кроз биланс 
успјеха 

     122271 Акције у иностранству по фер вриједности кроз биланс успјеха
     122272 Обвезнице у иностранству по фер вриједности кроз биланс успјеха

     122278
Остале хартије од вриједности у иностранству по фер вриједности кроз биланс 
успјеха

     122279
Корекција вриједности хартија од вриједности у иностранству по фер вриједности 
кроз биланс успјеха

   1223   Финансијски деривати који доспијевају до годину дана
    12231  Финансијски деривати који доспијевају до годину дана у земљи
     122311 Фјучерси који доспијевају до годину дана у земљи
     122312 Форварди који доспијевају до годину дана у земљи
     122313 Опције који доспијевају до годину дана у земљи
     122314 Свопови који доспијевају до годину дана у земљи
     122318 Остали финансијски деривати који доспијевају до годину дана у земљи

     122319
Корекција вриједности финансијских деривата који доспијевају до годину дана у 
земљи

    12232  Финансијски деривати који доспијевају до годину дана у иностранству
     122321 Фјучерси који доспијевају до годину дана у иностранству
     122322 Форварди који доспијевају до годину дана у иностранству
     122323 Опције који доспијевају до годину дана у иностранству
     122324 Свопови који доспијевају до годину дана у иностранству
     122328 Остали финансијски деривати који доспијевају до годину дана у иностранству

     122329
Корекција вриједности финансијских деривата који доспијевају до годину дана у 
иностранству

   1224   Краткорочни зајмови
    12242  Краткорочни зајмови дати домаћим јавним финансијским субјектима 
     122421 Краткорочни зајмови дати Централној банци

     122422
Краткорочни зајмови дати Инвестиционо-развојној банци и фондовима под њеном 
управом
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     122428 Краткорочни зајмови дати осталим домаћим јавним финансијским субјектима
     122429 Корекција краткорочних зајмова датих домаћим јавним финансијским субјектима
    12243  Краткорочни зајмови дати домаћим јавним нефинансијским субјектима
     122431 Краткорочни зајмови дати јавним предузећима
     122433 Краткорочни зајмови дати ЈП Путеви РС и ЈПП Аутопутеви РС
     122438 Краткорочни зајмови дати осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима

     122439
Корекција краткорочних зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјек-
тима

    12244  Краткорочни зајмови дати домаћим финансијским субјектима (осим јавних)
     122441 Краткорочни зајмови дати банкама
     122442 Краткорочни зајмови дати микрокредитним друштвима
     122443 Краткорочни зајмови дати лизинг друштвима
     122444 Краткорочни зајмови дати осигуравајућим друштвима
     122445 Краткорочни зајмови дати инвестиционим фондовима
     122448 Краткорочни зајмови дати осталим домаћим финансијским субјектима
     122449 Корекција краткорочних зајмова датих домаћим финансијским субјектима

    12245  
Краткорочни зајмови дати домаћим нефинансијским субјектима (осим јав-
них)

     122451 Краткорочни зајмови дати привредним друштвима
     122458 Краткорочни зајмови дати осталим домаћим нефинансијским субјектима
     122459 Корекција краткорочних зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима
    12246  Краткорочни зајмови дати домаћим непрофитним субјектима
     122461 Краткорочни зајмови дати удружењима грађана
     122462 Краткорочни зајмови дати фондацијама
     122463 Краткорочни зајмови дати спортским организацијама
     122468 Краткорочни зајмови дати осталим домаћим непрофитним субјектима
     122469 Корекција краткорочних зајмова датих домаћим непрофитним субјектима 

    12247  
Краткорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима 
у земљи

     122471 Краткорочни стамбени зајмови дати радницима
     122472 Краткорочни потрошачки зајмови дати радницима
     122473 Краткорочни зајмови дати физичким лицима и домаћинствима
     122474 Краткорочни студентски и ђачки зајмови

     122478
Остали краткорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима 
у земљи

     122479
Корекција краткорочних зајмова датих радницима, физичким лицима и домаћин-
ствима у земљи

    12248  Краткорочни зајмови дати у иностранству
     122481 Краткорочни зајмови дати страним владама
     122482 Краткорочни зајмови дати међународним организацијама
     122483 Краткорочни зајмови дати страним финансијским институцијама
     122484 Краткорочни зајмови дати страним нефинансијским институцијама
     122485 Краткорочни зајмови дати страним непрофитним организацијама
     122488 Остали краткорочни зајмови дати у иностранству
     122489 Корекција краткорочних зајмова датих у иностранству
   1225   Дугорочни зајмови који доспијевају на наплату до годину дана

    12252  
Дугорочни зајмови дати домаћим јавним финансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

     122521 Дугорочни зајмови дати Централној банци који доспијевају на наплату до годину дана

     122522
Дугорочни зајмови дати Инвестиционо-развојној банци и фондовима под њеном 
управом који доспијевају на наплату до годину дана

     122528
Дугорочни зајмови дати осталим домаћим јавним финансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

     122529
Корекција дугорочних зајмова датих домаћим јавним финансијским субјектима 
који доспијевају на наплату до годину дана

    12253  
Дугорочни зајмови дати домаћим јавним нефинансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

     122531
Дугорочни зајмови дати јавним предузећима који доспијевају на наплату до годи-
ну дана

     122533 Дугорочни зајмови дати ЈП Путеви РС и ЈП Аутопутеви РС

     122538
Дугорочни зајмови дати осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима 
који доспијевају на наплату до годину дана

     122539
Корекција дугорочних зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјектима 
који доспијевају на наплату до годину дана

    12254  
Дугорочни зајмови дати домаћим финансијским субјектима (осим јавних) који 
доспијевају на наплату до годину дана

     122541 Дугорочни зајмови дати банкама који доспијевају на наплату до годину дана

     122542
Дугорочни зајмови дати микрокредитним друштвима који доспијевају на наплату 
до годину дана

     122543
Дугорочни зајмови дати лизинг друштвима који доспијевају на наплату до годину 
дана

     122544
Дугорочни зајмови дати осигуравајућим друштвима који доспијевају на наплату 
до годину дана

     122545
Дугорочни зајмови дати инвестиционим фондовима који доспијевају на наплату 
до годину дана
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     122548
Дугорочни зајмови дати осталим домаћим финансијским субјектима који доспије-
вају на наплату до годину дана

     122549
Корекција дугорочних зајмова датих домаћим финансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

    12255  
Дугорочни зајмови дати домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних) 
који доспијевају на наплату до годину дана

     122551
Дугорочни зајмови дати привредним друштвима који доспијевају на наплату до 
годину дана

     122558
Дугорочни зајмови дати осталим домаћим нефинансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

     122559
Корекција дугорочних зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

    12256  
Дугорочни зајмови дати домаћим непрофитним субјектима који доспијевају 
на наплату до годину дана

     122561
Дугорочни зајмови дати удружењима грађана који доспијевају на наплату до годи-
ну дана

     122562 Дугорочни зајмови дати фондацијама који доспијевају на наплату до годину дана

     122563
Дугорочни зајмови дати спортским организацијама који доспијевају на наплату до 
годину дана

     122568
Дугорочни зајмови дати осталим домаћим непрофитним субјектима који доспије-
вају на наплату до годину дана

     122569
Корекција дугорочних зајмова датих домаћим непрофитним субјектима који 
доспијевају на наплату до годину дана

    12257  
Дугорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима у 
земљи који доспијевају на наплату до годину дана

     122571
Дугорочни стамбени зајмови дати радницима који доспијевају на наплату до го-
дину дана

     122572
Дугорочни потрошачки зајмови дати радницима који доспијевају на наплату до 
годину дана

     122573
Дугорочни зајмови дати физичким лицима и домаћинствима који доспијевају на 
наплату до годину дана

     122574 Дугорочни студентски и ђачки зајмови који доспијевају на наплату до годину дана

     122578
Остали дугорочни зајмови дати радницима, физичким лицима и домаћинствима у 
земљи који доспијевају на наплату до годину дана

     122579
Корекција дугорочних зајмова датих радницима, физичким лицима и домаћин-
ствима у земљи који доспијевају на наплату до годину дана

    12258  
Дугорочни зајмови дати у иностранству који доспијевају на наплату до годину 
дана

     122581
Дугорочни зајмови дати страним владама који доспијевају на наплату до годину 
дана

     122582
Дугорочни зајмови дати међународним организацијама који доспијевају на напла-
ту до годину дана

     122583
Дугорочни зајмови дати страним финансијским институцијама који доспијевају 
на наплату до годину дана

     122584
Дугорочни зајмови дати страним нефинансијским институцијама који доспијевају 
на наплату до годину дана

     122585
Дугорочни зајмови дати страним непрофитним организацијама који доспијевају 
на наплату до годину дана

     122588
Остали дугорочни зајмови дати у иностранству који доспијевају на наплату до 
годину дана

     122589
Корекција дугорочних зајмова датих у иностранству који доспијевају на наплату 
до годину дана

  123    К р а т к о р о ч н а   п о т р а ж и в а њ а
   1231   Потраживања по основу продаје и извршених услуга
    12311  Потраживања по основу продаје и извршених услуга у земљи
     123111 Потраживања за продату робу у земљи
     123112 Потраживања за продате производе и извршене услуге у земљи
     123113 Потраживања за продата произведена стална средства у земљи
     123114 Потраживања за продата непроизведена стална средства у земљи
     123115 Потраживања за продате драгоцјености у земљи
     123116 Потраживања за продат материјал у земљи
     123117 Остала потраживања по основу продаје у земљи
     123118 Спорна потраживања по основу продаје у земљи
     123119 Корекција потраживања по основу продаје у земљи
    12312  Потраживања по основу продаје и извршених услуга у иностранству
     123121 Потраживања за продату робу у иностранству
     123122 Потраживања за продате производе и извршене услуге у иностранству
     123123 Потраживања за продата произведена стална средства у иностранству
     123124 Потраживања за продата непроизведена стална средства у иностранству
     123125 Потраживања за продате драгоцјености у иностранству
     123126 Потраживања за продат материјал у иностранству
     123127 Остала потраживања по основу продаје у иностранству
     123128 Спорна потраживања по основу продаје у иностранству
     123129 Корекција потраживања по основу продаје у иностранству
   1232   Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе
    12321  Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе у земљи
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     123211 Потраживања за уговорене камате у земљи
     123212 Потраживања за затезне камате у земљи
     123213 Потраживања за дивиденде у земљи
     123218 Потраживања по другим финансијским приходима у земљи

     123219
Корекција потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе у 
земљи

    12322  
Потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе у иностран-
ству

     123221 Потраживања за уговорене камате у иностранству
     123222 Потраживања за затезне камате у иностранству
     123223 Потраживања за дивиденде у иностранству
     123228 Потраживања по другим финансијским приходима у иностранству

     123229
Корекција потраживања за камате, дивиденде и друге финансијске приходе у ино-
странству

   1233   Потраживања од запослених
    12331  Потраживања од запослених
     123311 Аконтација за службено путовање у земљи
     123312 Аконтација за службено путовање у иностранству
     123313 Потраживања за накнаду штете
     123314 Потраживања за накнаду мањкова
     123315 Потраживања по основу коришћења мобилних телефона
     123318 Остала потраживања од запослених
     123319 Корекција потраживања од запослених 

   1234   
Потраживања за ненаплаћене порезе, доприносе и непореске приходе (еви-
денција у пореском књиговодству)

    12341  Потраживања за ненаплаћене порезе
     123411 Потраживања за ненаплаћен порез на промет производа и услуга
     123412 Потраживања за ненаплаћене акцизе
     123413 Потраживања за ненаплаћене царине и увозне дажбине
     123414 Потраживања за ненаплаћен порез на доходак
     123415 Потраживања за ненаплаћен порез на добит
     123416 Потраживања за ненаплаћен порез на имовину
     123417 Потраживања за ненаплаћене остале порезе
     123418 Спорна потраживања за ненаплаћене порезе
     123419 Корекција потраживања за ненаплаћене порезе
    12342  Потраживања за ненаплаћене доприносе
     123421 Потраживања за ненаплаћене доприносe за пензијско и инвалидско осигурање
     123422 Потраживања за ненаплаћенe доприносе за здравствено осигурање
     123423 Потраживања за ненаплаћенe доприносе за осигурање од незапослености
     123424 Потраживања за ненаплаћене доприносе за дјечију заштиту
     123427 Потраживања за ненаплаћенe остале доприносе
     123428 Спорна потраживања за ненаплаћене доприносе
     123429 Корекција потраживања за ненаплаћене доприносе
    12343  Потраживања за ненаплаћене непореске приходе
     123431 Потраживања за ненаплаћене приходе од финансијске и нефинансијске имовине
     123432 Потраживања за ненаплаћене накнаде и таксе
     123433 Потраживања за ненаплаћене новчане казне
     123437 Потраживања за ненаплаћене остале непореске приходе
     123438 Спорна потраживања за ненаплаћене непореске приходе
     123439 Корекција потраживања за ненаплаћене непореске приходе

   1235   
Потраживања за порезе, доприносе и непореске приходе за које је продужен 
рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана

    12351  
Потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на на-
плату у року до годину дана

     123511
Потраживања за порез на промет производа и услуга за који је продужен рок 
плаћања, а доспијева на наплату у року до годину дана

     123512
Потраживања за акцизе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на наплату 
у року до годину дана

     123513
Потраживања за царине и увозне дажбине за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

     123514
Потраживања за порез на доходак за који је продужен рок плаћања, а доспијева на 
наплату у року до годину дана

     123515
Потраживања за порез на добит за који је продужен рок плаћања, а доспијева на 
наплату у року до годину дана

     123516
Потраживања за порез на имовину за који је продужен рок плаћања, а доспијева 
на наплату у року до годину дана

     123517
Потраживања за остале порезе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана

     123518
Спорна потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана

     123519
Корекција потраживања за порезе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају 
на наплату у року до годину дана

    12352  
Потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана
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     123521
Потраживања за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за које је проду-
жен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана

     123522
Потраживања за доприносе за здравствено осигурање за које је продужен рок 
плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана

     123523
Потраживања за доприносе за осигурање од незапослености за које је продужен 
рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана

     123524
Потраживања за доприносе за дјечију заштиту за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

     123527
Потраживања за остале доприносе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају 
на наплату у року до годину дана

     123528
Спорна потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају 
на наплату у року до годину дана

     123529
Корекција потраживања за доприносе за које је продужен рок плаћања, а доспије-
вају на наплату у року до годину дана

    12353  
Потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

     123531
Потраживања за приходе од финансијске и нефинансијске имовине за које је про-
дужен рок плаћања, а доспијевају на наплату у року до годину дана

     123532
Потраживања за накнаде и таксе за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана

     123533
Потраживања за новчане казне за које је продужен рок плаћања, а доспијевају на 
наплату у року до годину дана

     123537
Потраживања за остале непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

     123538
Спорна потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

     123539
Корекција потраживања за непореске приходе за које је продужен рок плаћања, а 
доспијевају на наплату у року до годину дана

   1236   Потраживања за више плаћене порезе, доприносе и непореске приходе
    12361  Потраживања за више плаћене порезе
     123611 Потраживања за више плаћен порез на промет производа и услуга
     123612 Потраживања за више плаћене акцизе
     123613 Потраживања за више плаћене царине и увозне дажбине
     123614 Потраживања за више плаћен порез на доходак
     123615 Потраживања за више плаћен порез на добит
     123616 Потраживања за више плаћене порез на имовину
     123617 Потраживања за више плаћене остале порезе
     123618 Спорна потраживања за више плаћене порезе
     123619 Корекција потраживања за више плаћене порезе
    12362  Потраживања за више плаћене доприносе
     123621 Потраживања за више плаћене доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
     123622 Потраживања за више плаћене доприносе за здравствено осигурање
     123623 Потраживања за више плаћене доприносе за осигурање од незапослености
     123624 Потраживања за више плаћене доприносе за дјечију заштиту
     123627 Потраживања за више плаћене остале доприносе
     123628 Спорна потраживања за више плаћене доприносе
     123629 Корекција потраживања за више плаћене доприносе
    12363  Потраживања за више плаћене непореске приходе
     123631 Потраживања за више плаћене приходе од финансијске и нефинансијске имовине
     123632 Потраживања за више плаћене накнаде и таксе
     123633 Потраживања за више плаћене новчане казне
     123637 Потраживања за више плаћене остале непореске приходе
     123638 Спорна потраживања за више плаћене непореске приходе
     123639 Корекција потраживања за више плаћене непореске приходе
   1237   Потраживања по основу пореза на додату вриједност
    12371  Потраживања по основу пореза на додату вриједност
     123711 Порез на додату вриједност у примљеним фактурама од домаћих добављача
     123712 Порез на додату вриједност плаћен при увозу
     123713 Порез на додату вриједност у датим авансима
     123714 Порез на додату вриједност обрачунат на услуге иностраних лица

     123715
Паушални износи пореза на додату вриједност исплаћени пољопривредним про-
извођачима

     123716 Други износи аконтационог пореза на додату вриједност

     123719
Потраживања по основу разлике између аконтационог и обрачунатог пореза на 
додату вриједност

   1239   Остала краткорочна потраживања
    12391  Остала краткорочна потраживања у земљи
     123911 Краткорочна потраживања за депозите и кауције у земљи
     123912 Краткорочна потраживања за накнаду штете у земљи
     123917 Остала краткорочна потраживања у земљи
     123918 Спорна остала краткорочна потраживања у земљи
     123919 Корекција осталих краткорочних потраживања у земљи
    12392  Остала краткорочна потраживања у иностранству
     123921 Краткорочна потраживања за депозите и кауције у иностранству
     123922 Краткорочна потраживања за накнаду штете у иностранству
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     123927 Остала краткорочна потраживања у иностранству
     123928 Спорна остала краткорочна потраживања у иностранству
     123929 Корекција осталих краткорочних потраживања у иностранству
  127    К р а т к о р о ч н а   р а з г р а н и ч е њ а
   1271   Краткорочно разграничени расходи
    12711  Краткорочно разграничени расходи у земљи
     127111 Унапријед плаћене премије осигурања у земљи – аванси
     127112 Унапријед плаћена закупнина у земљи – аванси
     127113 Унапријед плаћена претплата за стручне часописе и публикације у земљи – аванси
     127114 Унапријед плаћени трошкови енергије у земљи – аванси
     127119 Остали унапријед плаћени расходи у земљи – аванси
    12712  Краткорочно разграничени расходи у иностранству
     127121 Унапријед плаћене премије осигурања у иностранству – аванси
     127122 Унапријед плаћена закупнина у иностранству – аванси

     127123
Унапријед плаћена претплата за стручне часописе и публикације у иностранству 
– аванси

     127124 Унапријед плаћени трошкови енергије у иностранству – аванси
     127129 Остали унапријед плаћени расходи у иностранству – аванси
   1272   Краткорочно разграничени приходи
    12721  Краткорочно разграничени приходи 
     127211 Краткорочно разграничени приходи
   1279   Остала краткорочна разграничења
    12791  Остала краткорочна разграничења 
     127911 Разграничени трошкови по основу обавеза

     127912
Разграничења по основи неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме роди-
тељског одсуства које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања

     127913
Разграничења по основи неизмирених обавеза за накнаде плата за вријеме боло-
вања које се рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања

     127914 Аванси за нефинансијску имовину у земљи
     127915 Аванси за нефинансијску имовину у иностранству
     127919 Остала краткорочна разграничења
  128    О с т а л а   к р а т к о р о ч н а   ф и н а н с и ј с к а   и м о в и н а
   1281   Остала краткорочна финансијска имовина
    12811  Остала краткорочна финансијска имовина
     128119 Остала краткорочна финансијска имовина

  129    

К р а т к о р о ч н а   ф и н а н с и ј с к а   и м о в и н а   и   
р а з г р а н и ч е њ а   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   
у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   1297   
Краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са дру-
гим јединицама власти

    12971  
Хартије од вриједности и финансијски деривати других јединица власти које 
доспијевају до годину дана 

     129711
Хартије од вриједности и финансијски деривати државе које доспијевају до годи-
ну дана 

     129712
Хартије од вриједности и финансијски деривати ентитета које доспијевају до го-
дину дана 

     129713
Хартије од вриједности и финансијски деривати јединица локалне самоуправе 
које доспијевају до годину дана 

     129714
Хартије од вриједности и финансијски деривати фондова обавезног социјалног 
осигурања које доспијевају до годину дана 

     129718
Хартије од вриједности и финансијски деривати осталих јединица власти које 
доспијевају до годину дана 

     129719
Корекција вриједности хартија од вриједности и финансијских деривата других 
јединица власти које доспијевају до годину дана 

    12972  
Зајмови дати осталим јединицама власти који доспијевају на наплату до го-
дину дана

     129721 Зајмови дати држави који доспијевају на наплату до годину дана
     129722 Зајмови дати ентитетима који доспијевају на наплату до годину дана

     129723
Зајмови дати јединицама локалне самоуправе који доспијевају на наплату до го-
дину дана

     129724 Зајмови дати фондовима који доспијевају на наплату до годину дана
     129728 Зајмови дати осталим нивоима власти који доспијевају на наплату до годину дана

     129729
Корекција зајмова датих осталим нивоима власти који доспијевају на наплату до 
годину дана

    12973  
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција са осталим јединицама власти

     129731
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са државом

     129732
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са ентитетом

     129733
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са јединицама локалне самоуправе

     129734
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     129738
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из тран-
сакција са осталим јединицама власти
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     129739
Корекција потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине 
из трансакција са осталим јединицама власти

    12974  
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних 
разлика из трансакција са другим јединицама власти

     129741
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција са државом

     129742
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција са ентитетом

     129743
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     129744
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     129748
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција са осталим јединицама власти

     129749
Корекција потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и 
курсних разлика из трансакција са осталим јединицама власти

    12975  

Потраживање од других јединица власти за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним 
обавијестима

     129751
Потраживање од државе за порезе, доприносе и непореске приходе по записници-
ма из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима

     129752
Потраживање од ентитета за порезе, доприносе и непореске приходе по записни-
цима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима

     129753

Потраживање од јединица локалне самоуправе за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним оба-
вијестима

     129754

Потраживање од фондова обавезног социјалног осигурања за порезе, доприносе 
и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и 
књижним обавијестима

     129758

Потраживање од осталих јединица власти за порезе, доприносе и непореске при-
ходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијес-
тима

     129759

Корекција потраживање од других јединица власти за порезе, доприносе и непо-
реске приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним 
обавијестима

    12976  Потраживања за депозите, кауције и авансе дате другим јединицама власти
     129761 Потраживања за депозите, кауције и авансе дате држави
     129762 Потраживања за депозите, кауције и авансе дате ентитету
     129763 Потраживања за депозите, кауције и авансе дате јединицама локалне самоуправе

     129764
Потраживања за депозите, кауције и авансе дате фондовима обавезног социјалног 
осигурања

     129768 Потраживања за депозите, кауције и авансе дате осталим јединицама власти

     129769
Корекција потраживања за депозите, кауције и авансе дате другим јединицама 
власти

    12977  Потраживања по основу рефундација за накнаду плата

     129771
Потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за здравстве-
но осигурање

     129772
Потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за заштиту 
од незапослености

     129773
Потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса за дјечију 
заштиту

     129778 Остала потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса
     129779 Корекција потраживања по основу рефундација за накнаду плата из доприноса
    12978  Потраживања по основу трансфера од других јединица власти
     129781 Потраживања по основу трансфера од државе
     129782 Потраживања по основу трансфера од ентитета
     129783 Потраживања по основу трансфера од јединица локалне самоуправе
     129784 Потраживања по основу трансфера од фондова обавезног социјалног осигурања
     129788 Потраживања по основу трансфера од других јединица власти
     129789 корекција потраживања по основу трансфера од других јединица власти

    12979  
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са 
другим јединицама власти

     129791
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са  др-
жавом

     129792
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са  ен-
титетом

     129793
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са  једи-
ницама локалне самоуправе

     129794
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са  фон-
довима обавезног социјалног осигурања

     129798
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција са  оста-
лим јединицама власти

     129799
Корекција остале краткорочне финансијске имовине и разграничења из трансак-
ција са другим јединицама власти

   1298   
Краткорочна финансијска имовину и разграничења из трансакција унутар 
исте јединице власти 

    12981  
Зајмови дати унутар исте јединице власти који доспијевају на наплату до 
годину дана
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     129811
Зајмови дати унутар исте јединице власти који доспијевају на наплату до годину 
дана

     129819
Корекција зајмова датих унутар исте јединице власти који доспијевају на наплату 
до годину дана

    12982  
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција унутар исте јединице власти 

     129821
Потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине  из тран-
сакција унутар исте јединице власти 

     129829
Корекција потраживања по основу продаје робе, услуга и нефинансијске имовине  
из трансакција унутар исте јединице власти 

    12983  
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних 
разлика из трансакција унутар исте јединице власти 

     129831
Потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и курсних разли-
ка из трансакција унутар исте јединице власти 

     129839
Корекција потраживања по основу камата, осталих накнада на дате зајмове и 
курсних разлика из трансакција унутар исте јединице власти 

    12984  
Потраживања за депозите, кауције и авансе дате унутар исте јединице вла-
сти 

     129841 Потраживања за депозите, кауције и авансе дате унутар исте јединице власти 

     129849
Корекција потраживања за депозите, кауције и авансе дате унутар исте јединице 
власти 

    12985  Потраживања по основу трансфера унутар исте јединице власти 
     129851 Потраживања по основу трансфера унутар исте јединице власти 
     129859 Корекција потраживања по основу трансфера унутар исте јединице власти 

    12989  
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења из трансакција 
унутар исте јединице власти 

     129891
Остала краткорочна финансијска имовина и разграничења унутар исте јединице 
власти 

     129899
Корекција остале краткорочне финансијске имовине и разграничења  из трансак-
ција унутар исте јединице власти 

Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

2      ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНЧЕЊА
 21     Д У Г О Р О Ч Н Е   О Б А В Е З Е   И   Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А
  211    Д у г о р о ч н е   ф и н а н с и ј с к е   о б а в е з е
   2111   Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности
    21111  Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности у земљи
     211111 Дугорочне обавезе по основу обвезница у земљи
 

    211112
Дугорочне обавезе по основу обвезница у земљи емитованих за измирење обавеза 
по Закону о унутрашњем дугу

     211118 Дугорочне обавезе по основу осталих хартија од вриједности у земљи
     211119 Корекција дугорочних обавеза по основу хартија од вриједности у земљи
    21112  Дугорочне обавезе по основу хартија од вриједности у иностранству
     211121 Дугорочне обавезе по основу обвезница у иностранству
     211128 Дугорочне обавезе по основу осталих хартија од вриједности у иностранству
     211129 Корекција дугорочних обавеза по основу хартија од вриједности у иностранству
   2112   Дугорочне обавезе за финансијске деривате
    21121  Дугорочне обавезе за финансијске деривате у земљи
     211211 Дугорочне обавезе за фјучерсе у земљи
     211212 Дугорочне обавезе за форварде у земљи
     211213 Дугорочне обавезе за опције у земљи
     211214 Дугорочне обавезе за свопове у земљи
     211218 Дугорочне обавезе за остале финансијске деривате у земљи
     211219 Корекција дугорочних обавеза за финансијске деривате у земљи
    21122  Дугорочне обавезе за финансијске деривате у иностранству
     211221 Дугорочне обавезе за фјучерсе у иностранству
     211222 Дугорочне обавезе за форварде у иностранству
     211223 Дугорочне обавезе за опције у иностранству
     211224 Дугорочне обавезе за свопове у иностранству
     211228 Дугорочне обавезе за остале финансијске деривате у иностранству
     211229 Корекција дугорочних обавеза за финансијске деривате у иностранству
   2113   Дугорочне обавезе по зајмовима
 

   21132  
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од домаћих јавних финансијских 
субјеката

     211321 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од Централне банке
 

    211322
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од Инвестиционо-развојне банке и 
фондова под њеном управом

 
    211328

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осталих домаћих јавних финан-
сијских субјеката

 
    211329

Корекција дугорочних обавеза по зајмовима примљеним од домаћих јавних фи-
нансијских субјеката

 
   21133  

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од домаћих јавних нефинансијских 
субјеката
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     211331 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од јавних предузећа
     211333 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС
 

    211338
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осталих домаћих јавних нефинан-
сијских субјеката

 
    211339

Корекција дугорочних обавеза по зајмовима примљеним од домаћих јавних нефи-
нансијских субјеката

 
   21134  

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од домаћих финансијских субјека-
та (осим јавних)

     211341 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од банака
     211342 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од микрокредитних друштвима
     211343 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од лизинг друштава
     211344 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осигуравајућих друштава
     211345 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од инвестиционих фондова
 

    211348
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осталих домаћих финансијских 
субјеката

 
    211349

Корекција дугорочних обавеза по зајмовима примљеним од домаћих финан-
сијских субјеката

 
   21135  

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од домаћих нефинансијских субје-
ката (осим јавних)

     211351 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од привредних друштава
 

    211358
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од осталих домаћих нефинансијских 
субјеката

 
    211359

Корекција дугорочних обавеза по зајмовима примљеним од домаћих нефинан-
сијских субјеката

    21136  Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним из иностранства
     211361 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од страних влада
     211362 Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од међународних организација
 

    211363
Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од страних финансијских институ-
ција

 
    211364

Дугорочне обавезе по зајмовима примљеним од страних нефинансијских инсти-
туција

     211368 Дугорочне обавезе по осталим зајмовима примљеним из иностранства
     211369 Корекција дугорочних обавеза по зајмовима примљеним из иностранства
  217    Д у г о р о ч н а   р е з е р в и с а њ а   и   р а з г р а н и ч е њ а
   2171   Дугорочна резервисања и разграничења
    21711  Дугорочно разграничени расходи
     217111 Дугорочно разграничени расходи 
    21712  Дугорочно разграничени приходи
     217121 Дугорочно разграничени приходи
    21713  Дугорочна резервисања
     217131 Дугорочна резервисања
    21719  Остала дугорочна разграничења
     217199 Остала дугорочна разграничења
  218    О с т а л е   д у г о р о ч н е   о б а в е з е
   2181   Остале дугорочне обавезе
    21811  Остале дугорочне обавезе
     218111 Опште неисплаћене обавезе – унутрашњи дуг
     218112 Обавезе по основу старе девизне штедње – унутрашњи дуг
     218113 Обавезе по основу ратне материјалне и нематеријалне штете – унутрашњи дуг
     218118 Остале дугорочне обавезе
     218119 Корекција осталих дугорочних обавеза
  

219    

Д у г о р о ч н е   о б а в е з е   и   р а з г р а н и ч е њ а   и з   
т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   
в л а с т и

  
 2191   

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти

  
  21911  

Дугорочне обавезе према другим јединицама власти по хартијама од вријед-
ности (осим акција) 

     219111 Дугорочне обавезе према држави по хартијама од вриједности (осим акција)
     219112 Дугорочне обавезе према ентитету по хартијама од вриједности (осим акција)
  

   219113
Дугорочне обавезе према јединицама локалне самоуправе по хартијама од вријед-
ности (осим акција)

  
   219114

Дугорочне обавезе према фондовима обавезног социјално осигурања по хартијама 
од вриједности (осим акција)

  
   219118

Дугорочне обавезе према осталим јединицама власти по хартијама од вриједности 
(осим акција)

  
   219119

Корекција вриједности дугорочних обавеза према другим јединицама власти по 
хартијама од вриједности

    21912  Дугорочне обавезе према другим јединицама власти за финансијске деривате
     219121 Дугорочне обавезе према држави за финансијске деривате
     219122 Дугорочне обавезе према ентитету за финансијске деривате
     219123 Дугорочне обавезе према јединицама локалне самоуправе за финансијске деривате
  

   219124
Дугорочне обавезе према фондовима обавезног социјалног осигурања за финан-
сијске деривате

     219128 Дугорочне обавезе према осталим јединицама власти за финансијске деривате
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   219129
Корекција дугорочних обавеза према другим јединицама власти за финансијске 
деривате

    21913  Дугорочне обавезе по зајмовима од других јединица власти
     219131 Дугорочне обавезе по зајмовима од државе
     219132 Дугорочне обавезе по зајмовима од ентитета
     219133 Дугорочне обавезе по зајмовима од јединица локалне самоуправе
     219134 Дугорочне обавезе по зајмовима од фондова обавезног социјалног осигурања
     219138 Дугорочне обавезе по зајмовима од осталих јединица власти
     219139 Корекција дугорочних обавеза по зајмовима од других јединица власти
  

  21919  
Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са другим јединицама власти

  
   219191

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са државом

  
   219192

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са ентитетом

  
   219193

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са јединицама локалне самоуправе

  
   219194

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са фондовима обавезног социјалног осигурања

  
   219198

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција са осталим јединицама власти

  
   219199

Корекција дугорочних резервисања и разграничења и осталих дугорочних обавезе 
из трансакција са другим јединицама власти

  
 2192   

Дугорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице вла-
сти 

    21921  Дугорочне обавезе по зајмовима унутар исте јединице власти 
     219211 Дугорочне обавезе по зајмовима унутар исте јединице власти 
     219219 Корекција дугорочних обавеза по зајмовима унутар исте јединице власти 
  

  21922  
Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција унутар исте јединице власти 

  
   219221

Дугорочна резервисања и разграничења и остале дугорочне обавезе из трансак-
ција унутар јединице власти 

  
   219229

Корекција дугорочних резервисања и разграничења и осталих дугорочних обавеза 
из трансакција унутар исте јединице власти 

 22     К Р А Т К О Р О Ч Н Е   О Б А В Е З Е   И   Р А З Г Р А Н И Ч Е Њ А
  221    К р а т к о р о ч н е   ф и н а н с и ј с к е   о б а в е з е
   2211   Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената
    22111  Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената у домаћој валути
     221111 Краткорочне обавезе по основу чекова у домаћој валути
     221112 Краткорочне обавезе по основу акцептних налога у домаћој валути
     221113 Краткорочне обавезе по основу платних картица у домаћој валути
     221119 Краткорочне обавезе по основу осталих новчаних средстава и еквивалената у до-

маћој валути
    22112  Краткорочне обавезе по основу готовинских еквивалената у страној валути
     221121 Краткорочне обавезе по основу чекова у страној валути
     221122 Краткорочне обавезе по основу акцептних налога у страној валути
     221123 Краткорочне обавезе по основу платних картица у страној валути
     221129 Краткорочне обавезе по основу осталих новчаних средстава и еквивалената у 

страној валути
   2212   Краткорочне обавезе по основу хартија од вриједности
    22121  Обавезе по основу краткорочних хартија од вриједности у земљи
     221211 Обавезе по основу краткорочних мјеница у земљи
     221212 Обавезе по основу краткорочних обвезница у земљи
     221213 Обавезе по основу краткорочних благајничких и комерцијалних записа у земљи
     221214 Обавезе по основу краткорочних цертификата о депозиту у земљи
     221215 Обавезе по основу краткорочних трезорских записа у земљи
     221218 Обавезе по основу осталих краткорочних хартија од вриједности у земљи
     221219 Корекције обавеза по основу краткорочних хартија од вриједности у земљи
    22122  Обавезе по основу краткорочних хартија од вриједности у иностранству
     221221 Обавезе по основу краткорочних мјеница у иностранству
     221222 Обавезе по основу краткорочних обвезница у иностранству
  

   221223
Обавезе по основу краткорочних благајничких и комерцијалних записа у ино-
странству

     221224 Обавезе по основу краткорочних цертификата о депозиту у иностранству
     221225 Обавезе по основу краткорочних трезорских записа у иностранству
     221228 Обавезе по основу осталих краткорочних хартија од вриједности у иностранству
     221229 Корекције обавеза по основу краткорочних хартија од вриједности у иностранству
  

  22123  
Обавезе по основу дијела дугорочних хартија од вриједности у земљи који 
доспијева на наплату до годину дана

  
   221231

Обавезе по основу дијела дугорочних обвезница у земљи који доспијева на напла-
ту до годину дана

  
   221232

Обавезе по основу дијела дугорочних обвезница у земљи емитованих за измирење 
обавеза по Закону о унутрашњем дугу који доспијева на наплату до годину дана

  
   221238

Обавезе по основу дијела осталих дугорочних хартија од вриједности у земљи 
који доспијева на наплату до годину дана
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   221239

Корекција обавеза по основу дијела дугорочних хартија од вриједности у земљи 
који доспијева на наплату до годину дана

  
  22124  

Обавезе по основу дијела дугорочних хартија од вриједности у иностранству 
који доспијева на наплату до годину дана

  
   221241

Обавезе по основу дијела дугорочних обвезница у иностранству који доспијева на 
наплату до годину дана

  
   221248

Обавезе по основу дијела осталих дугорочних хартија од вриједности у иностран-
ству који доспијева на наплату до годину дана

  
   221249

Корекција обавеза по основу дијела дугорочних хартија од вриједности у ино-
странству који доспијева на наплату до годину дана

   2213   Краткорочне обавезе за финансијске деривате
    22131  Краткорочне обавезе за финансијске деривате у земљи
     221311 Краткорочне обавезе за фјучерсе у земљи
     221312 Краткорочне обавезе за форварде у земљи
     221313 Краткорочне обавезе за опције у земљи
     221314 Краткорочне обавезе за свопове у земљи
     221318 Краткорочне обавезе за остале финансијске деривате у земљи
     221319 Корекција краткорочних обавеза за финансијске деривате у земљи
    22132  Краткорочне обавезе за финансијске деривате у иностранству
     221321 Краткорочне обавезе за фјучерсе у иностранству
     221322 Краткорочне обавезе за форварде у иностранству
     221323 Краткорочне обавезе за опције у иностранству
     221324 Краткорочне обавезе за свопове у иностранству
     221328 Краткорочне обавезе за остале финансијске деривате у иностранству
     221329 Корекција краткорочних обавеза за финансијске деривате у иностранству
   2214   Обавезе по краткорочним зајмовима
  

  22142  
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних финан-
сијских субјеката

     221421 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од Централне банке
  

   221422
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од Инвестиционо-развојне банке 
и фондова под њеном управом

  
   221428

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих јавних фи-
нансијских институција

  
   221429

Корекција обавеза по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних 
финансијских институција

  
  22143  

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних нефинан-
сијских субјеката

     221431 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од јавних предузећа
  

   221433
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви 
РС

  
   221438

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих јавних не-
финансијских институција

  
   221439

Корекција обавеза по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних 
нефинансијских институција

  
  22144  

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих финансијских 
субјеката (осим јавних)

     221441 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од банака
     221442 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од микрокредитних друштава
     221443 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од лизинг друштава
     221444 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осигуравајућих друштава
     221445 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од инвестиционих фондова
  

   221448
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих финан-
сијских институцијама

  
   221449

Корекција обавеза по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих финан-
сијских институција (осим јавних)

  
  22145  

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих нефинансијских 
субјеката (осим јавних)

     221451 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од привредних друштава
  

   221458
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих нефинан-
сијских институција

  
   221459

Корекција обавеза  по краткорочним зајмовима примљеним од домаћих нефинан-
сијских институција (осим јавних)

    22146  Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним из иностранства
     221461 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од страних влада
     221462 Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од међународних организација
  

   221463
Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од страних финансијских инсти-
туција

  
   221464

Обавезе по краткорочним зајмовима примљеним од страних нефинансијских ин-
ституција

     221468 Обавезе по осталим краткорочним зајмовима примљеним из иностранства
     221469 Корекција обавеза по краткорочним зајмовима примљеним из иностранства
   2215   Обавезе по дугорочним зајмовима који доспијевају на наплату до годину дана
  

  22152  
Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних финансијских 
субјеката који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221521

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од Централне банке који доспије-
вају на наплату до годину дана
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   221522
Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од Инвестиционо-развојне банке и 
фондова под њеном управом који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221528

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих јавних финан-
сијских институција који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221529

Корекција обавеза по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних фи-
нансијских институција који доспијевају на наплату до годину дана

  
  22153  

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних нефинан-
сијских субјеката који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221531

Обавезе по дугорочним зајмовима од јавних предузећа који доспијевају на напла-
ту до годину дана

  
   221533

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од ЈП Путеви РС и ЈП Аутопутеви 
РС који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221538

Обавезе по дугорочним зајмовима од осталих домаћих јавних нефинансијских 
институција који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221539

Корекција обавеза по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих јавних нефи-
нансијских институција који доспијевају на наплату до годину дана

  
  22154  

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих финансијских субје-
ката (осим јавних) који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221541

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од банака који доспијевају на на-
плату до годину дана

  
   221542

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од микрокредитних друштава који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221543

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од лизинг друштава који доспије-
вају на наплату до годину дана

  
   221544

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од осигуравајућих друштава који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221545

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од инвестиционих фондова који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221548

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих финансијских 
институцијама који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221549

Корекција обавеза по дугорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих фи-
нансијских институција (осим јавних) који доспијевају на наплату до годину дана

  
  22155  

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих нефинансијских 
субјеката (осим јавних) који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221551

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од привредних друштава који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221558

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од осталих домаћих нефинан-
сијских институција који доспијевају на наплату до годину дана

  
   221559

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним од домаћих нефинансијских инсти-
туција (осим јавних) који доспијевају на наплату до годину дана

  
  22156  

Обавезе по дугорочним зајмовима примљеним из иностранства који доспије-
вају на наплату до годину дана

  
   221561

Обавезе по дугорочним зајмовима од страних влада који доспијевају на наплату 
до годину дана

  
   221562

Обавезе по дугорочним зајмовима од међународних организација који доспијевају 
на наплату до годину дана

  
   221563

Обавезе по дугорочним зајмовима од страних финансијских институција који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221564

Обавезе по дугорочним зајмовима од страних нефинансијских институција који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221565

Обавезе по дугорочним зајмовима од страних непрофитних организација који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221568

Обавезе по осталим дугорочним зајмовима примљеним из иностранства који 
доспијевају на наплату до годину дана

  
   221569

Корекција обавеза по дугорочним зајмовима примљеним из иностранства који 
доспијевају на наплату до годину дана

  222    О б а в е з е   з а   л и ч н а   п р и м а њ а   з а п о с л е н и х
   2221   Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата 
    22211  Обавезе за нето плате и накнаде плата 
     222111 Обавезе за нето плате и накнаде плата за вријеме боловања, родитељског одсуства 

и осталих накнада плата које се не рефундирају
     222112 Обавезе за накнаде плата за вријеме боловања и родитељског одсуства које се 

рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања
    22219  Обавезе за порезе и доприносе на плату 
     222191 Обавезе за порезе на плату 
     222192 Обавезе за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на плату
     222193 Обавезе за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање на плату
     222194 Обавезе за доприносе за здравствено осигурање на плату
     222195 Обавезе за доприносе за добровољно здравствено осигурање на плату
     222196 Обавезе за доприносе за осигурање од незапослености на плату
     222197 Обавезе за доприносе за дјечију заштиту на плату
     222198 Обавезе за збирне доприносе на плату
     222199 Обавезе за остале порезе и доприносе на плату
   2222   Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 

по основу рада, отпремнина и једнократних помоћи
    22221  Обавезе за нето накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 

основу рада, отпремнина и једнократних помоћи
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     222211 Обавезе за нето накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи

    22229  Обавезе за порезе и доприносе на накнаде
     222291 Обавезе за порезе на накнаде 
     222292 Обавезе за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на накнаде
     

222293
Обавезе за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање на нак-
наде

     222294 Обавезе за доприносе за здравствено осигурање на накнаде
     222295 Обавезе за доприносе за добровољно здравствено осигурање на накнаде
     222296 Обавезе за доприносе за осигурање од незапослености на накнаде
     222297 Обавезе за доприносе за дјечију заштиту на накнаде
     222298 Обавезе за збирне доприносе на накнаде
     222299 Обавезе за остале порезе и доприносе на накнаде
  223    О б а в е з е   и з   п о с л о в а њ а
   2231   Обавезе из пословања у земљи
    22311  Обавезе према правним лицима у земљи
     223111 Обавезе за набавку робе и услуга у земљи
     223112 Обавезе за набавку сталне имовине у земљи
    22312  Обавезе према физичким лицима у земљи
     223121 Обавезе према физичким лицима у земљи
    22313  Обавезе по судским рјешењима у земљи
     223131 Обавезе по судским рјешењима у земљи
    22314  Обавезе за поврат и прекњижавање пореза и доприноса
     223141 Обавезе за поврат и прекњижавање пореза и доприноса
    22315  Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи
     223151 Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца у земљи
    22316  Обавезе по основу пореза на додату вриједност
     223161 Порез на додату вриједност по издатим фактурама
     223162 Порез на додату вриједност у примљеним авансима
     223168 Други износи обрачунатог пореза на додату вриједност
   

  223169
Обавезе по основу разлике између обрачунатог и аконтационог пореза на додату 
вриједност

    22317  Обавезе за примљене депозите и кауције у земљи 
     223171 Обавезе за примљене депозите и кауције у земљи
    22318  Обавезе за примљене авансе у земљи
     223181 Обавезе за примљене авансе у земљи
    22319  Остале обавезе у земљи
     223199 Остале обавезе у земљи
   2232   Обавезе из пословања у иностранству
    22321  Обавезе према правним лицима у иностранству
     223211 Обавезе за набавку робе и услуга у иностранству
     223212 Обавезе за набавку сталне имовине у иностранству
    22322  Обавезе према физичким лицима у иностранству
     223221 Обавезе према физичким лицима у иностранству
    22323  Обавезе по судским рјешењима у иностранству
     223231 Обавезе по судским рјешењима у иностранству
    22325  Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца у иностранству
     223251 Обавезе за порезе и доприносе на терет послодавца у иностранству
    22327  Обавезе за примљене депозите и кауције у иностранству
     223271 Обавезе за примљене депозите и кауције у иностранству
    22328  Обавезе за примљене авансе у иностранству
     223281 Обавезе за примљене авансе у иностранству 
    22329  Остале обавезе у иностранству
     223291 Остале обавезе у иностранству
  

224    
О б а в е з е   з а   р а с х о д е   ф и н а н с и р а њ а   и   д р у г е   
ф и н а н с и ј с к е   т р о ш к о в е

   2241   Обавезе за камате на хартије од вриједности
    22411  Обавезе за камате на хартије од вриједности у земљи
     224111 Обавезе за камате на мјенице у земљи
     224112 Обавезе за камате на обвезнице у земљи
     224119 Обавезе за камате на остале хартије од вриједности у земљи

    22412  Обавезе за камате на хартије од вриједности у иностранству
     224121 Обавезе за камате на мјенице у иностранству
     224122 Обавезе за камате на обвезнице у иностранству
     224129 Обавезе за камате на остале хартије од вриједности у иностранству
   2242   Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата
    22421  Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата у земљи
     224211 Обавезе за расходе финансирања по основу фјучерса у земљи
     224212 Обавезе за расходе финансирања по основу форварда у земљи
     224213 Обавезе за расходе финансирања по основу опција у земљи
     224214 Обавезе за расходе финансирања по основу свопова у земљи

     224219
Обавезе за расходе финансирања по основу осталих финансијских деривата у 
земљи
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    22422  
Обавезе за расходе финансирања по основу финансијских деривата у ино-
странству

     224221 Обавезе за расходе финансирања по основу фјучерса у иностранству
     224222 Обавезе за расходе финансирања по основу форварда у иностранству
     224223 Обавезе за расходе финансирања по основу опција у иностранству
     224224 Обавезе за расходе финансирања по основу свопова у иностранству

     224229
Обавезе за расходе финансирања по основу осталих финансијских деривата у 
иностранству

   2243   Обавезе за камате по зајмовима

    22432  
Обавезе за камате на примљене зајмове од домаћих јавних финансијских субје-
ката

     224321 Обавезе за камате на зајмове примљене од Централне банке

     224322
Обавезе за камате на зајмове примљене од Инвестиционо-развојне банке и фондо-
ва под њеном управом

     224329
Обавезе за камате на зајмове примљене од осталих домаћих јавних финансијских 
институција

    22433  
Обавезе за камате на примљене зајмове од домаћих јавних нефинансијских 
субјеката

     224331 Обавезе за камате на зајмове примљене од јавних предузећа
     224332 Обавезе за камате на зајмове примљене од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     224339
Обавезе за камате на зајмове примљене од осталих домаћих јавних нефинансијких 
институција

    22434  
Обавезе за камате на примљене зајмове од домаћих финансијских субјеката 
(осим јавних)

     224341 Обавезе за камате на зајмове примљене од банака
     224342 Обавезе за камате на зајмове примљене од микрокредитних друштава
     224343 Обавезе за камате на зајмове примљене од лизинг друштава
     224344 Обавезе за камате на зајмове примљене од осигуравајућих друштава
     224345 Обавезе за камате на зајмове примљене од инвестиционих фондова

     224349
Обавезе за камате на зајмове примљене од осталих домаћих финансијских инсти-
туција

    22435  
Обавезе за камате на примљене зајмове од домаћих нефинансијских субјеката 
(осим јавних)

     224351 Обавезе за камате на зајмове примљене од привредних друштава

     224352
Обавезе за камате на зајмове примљене од осталих домаћих нефинансијских ин-
ституција

    22436  Обавезе за камате на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора
     224369 Обавезе за камате на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора
    22437  Обавезе за камате на примљене зајмове из иностранства
     224371 Обавезе за камате на зајмове примљене од страних влада
     224372 Обавезе за камате на зајмове примљене од међународних организација
     224373 Обавезе за камате на зајмове примљене од страних финансијских институција
     224379 Обавезе за камате на остале примљене зајмове из иностранства
   2249   Обавезе по основу осталих трошкова финансирања
    22491  Обавезе по основу трошкова сервисирања зајмова
     224911 Обавезе по основу трошкова сервисирања зајмова у земљи
     224912 Обавезе по основу трошкова сервисирања зајмова из иностранства
    22492  Обавезе по основу негативних курсних разлика
     224921 Обавезе по основу негативних курсних разлика
    22493  Обавезе по основу затезних камата и осталих казни
     224931 Обавезе по основу затезних камата и осталих казни у земљи
     224939 Обавезе по основу затезних камата и осталих казни у иностранству

  
225    О б а в е з е   з а   с у б в е н ц и ј е,   г р а н т о в е   и   д о з н а к е   н а   и м е   

с о ц и ј а л н е   з а ш т и т е
   2251   Обавезе за субвенције
    22511  Обавезе за субвенције
     225111 Обавезе за субвенције
   2252   Обавезе за грантове
    22521  Обавезе за грантове
     225211 Обавезе за грантове

   2253   
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Ре-
публике, општина и градова

    22531  
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Ре-
публике, општина и градова

     225311
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета Републи-
ке, општина и градова

   2254   
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања

    22541  
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције 
обавезног социјалног осигурања

     225411
Обавезе за дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције оба-
везног социјалног осигурања

  227    К р а т к о р о ч н а   р е з е р в и с а њ а   и   р а з г р а н и ч е њ а
   2271   Краткорочно разграничени расходи
    22711  Краткорочно разграничени расходи
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     227111 Краткорочно разграничени расходи
   2272   Краткорочно разграничени приходи
    22721  Краткорочно разграничени приходи
     227211 Краткорочно разграничени приходи 
   2273   Краткорочна резервисања
    22731  Краткорочна резервисања
     227311 Краткорочна резервисања
   2279   Остала краткорочна разграничења
    22791  Остала краткорочна разграничења
     227919 Остала краткорочна разграничења 
  228    О с т а л е   к р а т к о р о ч н е   о б а в е з е
   2281   Остале краткорочне обавезе
    22811  Остале краткорочне обавезе
     228118 Остале краткорочне обавезе
     228119 Корекција осталих краткорочних обавеза

  229    
К р а т к о р о ч н е   о б а в е з е   и   р а з г р а н и ч е њ а   и з   
т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   2297   
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција са другим јединицама 
власти

    22971  
Обавезе према другим јединицама власти по хартијама од вриједности и фи-
нансијским дериватима које доспијевају до годину дана 

     229711
Обавезе према држави по хартијама од вриједности и финансијским дериватима 
које доспијевају до годину дана 

     229712
Обавезе према ентитету по хартијама од вриједности и финансијским дериватима 
које доспијевају до годину дана 

     229713
Обавезе према јединицама локалне самоуправе по хартијама од вриједности и 
финансијским дериватима које доспијевају до годину дана 

     229714
Обавезе према фондовима обавезног социјалног осигурања по хартијама од 
вриједности и финансијским дериватима које доспијевају до годину дана 

     229718
Обавезе према осталим јединицама власти по хартијама од вриједности и финан-
сијским дериватима које доспијевају до годину дана 

     229719
Корекција обавеза према другим јединицама власти по хартијама од вриједности и 
финансијским дериватима које доспијевају до годину дана 

    22972  
Обавезе по зајмовима примљеним од других јединица власти који доспијевају 
на наплату до годину дана

     229721
Обавезе по зајмовима примљеним од државе који доспијевају на наплату до годи-
ну дана

     229722
Обавезе по зајмовима примљеним од ентитета који доспијевају на наплату до 
годину дана

     229723
Обавезе по зајмовима примљеним од јединица локалне самоуправе који доспије-
вају на наплату до годину дана

     229724
Обавезе по зајмовима примљеним од фондова обавезног социјалног осигурања 
који доспијевају на наплату до годину дана

     229728
Обавезе по зајмовима примљеним од осталих јединица власти који доспијевају на 
наплату до годину дана

     229729
Корекција обавеза по зајмовима примљеним од других јединица власти који 
доспијевају на наплату до годину дана

    22973  
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансак-
ција са осталим јединицама власти

     229731
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са државом

     229732
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са ентитетом

     229733
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са јединицама локалне самоуправе

     229734
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са фондовима обавезног социјалног осигурања

     229738
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
са осталим јединицама власти

     229739
Корекција обавеза по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција са осталим јединицама власти

    22974  
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и курсних 
разлика из трансакција са другим јединицама власти

     229741
Обавезе  по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и курсних ра-
злика из трансакција са државом

     229742
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене  зајмове и курсних ра-
злика из трансакција са ентитетом

     229743
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене  зајмове и курсних ра-
злика из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     229744
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене  зајмове и курсних ра-
злика из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     229748
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене  зајмове и курсних ра-
злика из трансакција са осталим јединицама власти

     229749
Корекција обавеза по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и 
курсних разлика из трансакција са осталим јединицама власти

    22975  

Обавезе према другим јединицама власти за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним 
обавијестима
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     229751
Обавезе према држави за порезе, доприносе и непореске приходе по записницима 
из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима

     229752
Обавезе према ентитету за порезе, доприносе и непореске приходе по записници-
ма из пореског књиговодства, рјешењима и књижним обавијестима

     229753

Обавезе према јединицама локалне самоуправе за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним оба-
вијестима

     229754

Обавезе према фондовима обавезног социјалног осигурања за порезе, доприносе 
и непореске приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и 
књижним обавијестима

     229758

Обавезе према осталим јединицама власти за порезе, доприносе и непореске 
приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним оба-
вијестима

     229759

Корекција обавезе према другим јединицама власти за порезе, доприносе и непо-
реске приходе по записницима из пореског књиговодства, рјешењима и књижним 
обавијестима

    22976  Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од других јединица власти
     229761 Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од државе
     229762 Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од ентитета
     229763 Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од јединица локалне самоуправе

     229764
Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од фондова обавезног социјалног 
осигурања

     229768 Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене од осталих јединица власти

     229769
Корекција обавеза за депозите, кауције и авансе примљене од других јединица 
власти

    22977  
Обавезе према другим јединицама власти по основу рефундација за накнаду 
плата

     229771 Обавезе према држави по основу рефундација за накнаду плата
     229772 Обавезе према ентитету по основу рефундација за накнаду плата

     229773
Обавезе према јединицама локалне самоуправе по основу рефундација за накнаду 
плата

     229774
Обавезе према фондовима обавезног социјалног осигурања по основу рефунда-
ција за накнаду плата

     229778
Обавезе према осталим јединицама власти по основу рефундација за накнаду 
плата

     229779
Корекција обавезе према другим јединицама власти по основу рефундација за 
накнаду плата

    22978  Обавезе по основу трансфера према другим јединицама власти
     229781 Обавезе по основу трансфера према држави
     229782 Обавезе по основу трансфера према ентитету
     229783 Обавезе по основу трансфера према јединицама локалне самоуправе
     229784 Обавезе по основу трансфера према фондовима обавезног социјалног осигурања
     229788 Обавезе по основу трансфера према осталим јединицама власти
     229789 Корекција обавезе по основу трансфера према другим јединицама власти

    22979  
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из 
трансакција са другим јединицама власти

     229791
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција са државом

     229792
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција са ентитетом

     229793
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција са јединицама локалне самоуправе

     229794
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     229798
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција са осталим јединицама власти

     229799
Корекција краткорочних резервисања, разграничења и осталих краткорочних оба-
веза из трансакција са другим јединицама власти

   2298   
Краткорочне обавезе и разграничења из трансакција унутар исте јединице 
власти 

    22981  
Обавезе по зајмовима примљеним унутар исте јединице власти који доспије-
вају на наплату до годину дана

     229811
Обавезе по зајмовима примљеним унутар исте јединице власти који доспијевају 
на наплату до годину дана

     229819
Корекција обавеза по зајмовима примљеним унутар исте јединице власти који 
доспијевају на наплату до годину дана

    22982  
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансак-
ција унутар исте јединице власти 

     229821
Обавезе по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из трансакција 
унутар исте јединице власти 

     229829
Корекција обавеза по основу набавке робе, услуга и нефинансијске имовине из 
трансакција унутар исте јединице власти 

    22983  
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и курсних 
разлика из трансакција унутар исте јединице власти 

     229831
Обавезе по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и курсних разли-
ка из трансакција унутар исте јединице власти 

     229839
Корекција обавеза по основу камата, осталих накнада на примљене зајмове и 
курсних разлика из трансакција унутар исте јединице власти 
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    22984  Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене унутар исте јединице власти 
     229841 Обавезе за депозите, кауције и авансе примљене унутар исте јединице власти 

     229849
Корекција обавеза за депозите, кауције и авансе примљене унутар исте јединице 
власти 

    22985  Обавезе по основу трансфера унутар исте јединице власти 
     229851 Обавезе по основу трансфера унутар исте јединице власти 
     229859 Корекција обавеза по основу трансфера унутар исте јединице власти 

    22989  
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из 
трансакција унутар исте јединице власти 

     229891
Краткорочна резервисања, разграничења и остале краткорочне обавезе из трансак-
ција унутар исте јединице власти 

     229899
Корекција краткорочних резервисања, разграничења и осталих краткорочних оба-
веза из трансакција унутар исте јединице власти 

Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

3      ВЛАСТИТИ ИЗВОРИ И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА
 31     Т Р А Ј Н И   И З В О Р И   С Р Е Д С Т А В А
  311    Т р а ј н и   и з в о р и   с р е д с т а в а
   3111   Трајни извори средстава
    31111  Трајни извори средстава
     311111 Трајни извори средстава
 32     Р Е З Е Р В Е
  321    Р е з е р в е
   3211   Резерве
    32111  Ревалоризационе резерве
     321111 Резерве по основу ревалоризације нефинансијске имовине
     321112 Резерве по основу ревалоризације финансијске имовне
    32112  Резерве из резултата 
     321121 Резерве из резултата
    32119  Остале резерве
     321199 Остале резерве
 33     Ф И Н А Н С И Ј С К И   Р Е З У Л Т А Т
  331    Ф и н а н с и ј с к и   р е з у л т а т 
   3311   Финансијски резултат ранијих година
    33111  Финансијски резултат ранијих година
     331111 Финансијски резултат ранијих година
   3312   Финансијски резултат текуће године
    33121  Финансијски резултат текуће године
     331211 Финансијски резултат текуће године
 39     В А Н Б И Л А Н С Н А   Е В И Д Е Н Ц И Ј А
  391    В а н б и л а н с н а   а к т и в а
   3911   Ванбилансна актива
    39111  Ванбилансна актива
     391111 Основна средства у закупу
     391112 Примљена туђа робе и материјал
     391113 Хартије од вриједности ван промета
     391114 Гаранције
     391115 Одобрени неповучени кредити
     391119 Остала ванбилансна актива
  392    В а н б и л а н с н а   п а с и в а
   3921   Ванбилансна пасива
    39211  Ванбилансна пасива
     392111 Обавезе по основу средстава у закупу
     392112 Обавезе за примљену туђу робу и материјал
     392113 Обавезе за хартије од вриједности ван промета
     392114 Обавезе по гаранцијама
     392115 Обавезе по основу одобрених неповучених кредита
     392119 Остала ванбилансна пасива

 Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

4      РАСХОДИ
 41     ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
  411    Р а с х о д и   з а   л и ч н а   п р и м а њ а   з а п о с л е н и х 
   4111   Расходи за бруто плате запослених
    41111  Расходи за основну плату (нето)
     411111 Расходи за основну плату
    41113  Расходи за додатке на плату (нето)
     411131 Расходи за увећање основне плате по основу радног стажа
     411132 Расходи за увећање основне плате за прековремени рад



22.11.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 77
     411133 Расходи за увећање основне плате за рад ноћу
     411134 Расходи за увећање основне плате за рад током празника
     411135 Расходи за увећање основне плате по основу дежурства
     411136 Расходи за увећање основне плате по основу приправности
     411137 Расходи за увећање основне плате за теренски рад
     411138 Расходи за увећање основне плате за отежане услове рада
     411139 Расходи за увећање основне плате по осталим основима
    41119  Расходи за порезе и доприносе на плату
     411191 Расходи за порезе на плату 
     411192 Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
     411193 Расходи за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање

     411194
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за бенефицирани рад-
ни стаж

     411195 Расходи за доприносе за здравствено осигурање
     411196 Расходи за доприносе за добровољно здравствено осигурање
     411197 Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
     411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту
     411199 Расходи за остале порезе и доприносе на плату

   4112   
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених 
по основу рада

    41121  Расходи за накнаде за превоз и смјештај (нето)
     411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла

     411212
Расходи за накнаде за коришћење личног возила (са изузетком пословних путо-
вања)

     411213 Расходи за накнаде за смјештај 
     411214 Расходи за накнаде за одвојени живот
     411215 Расходи за накнаде за селидбене трошкове
     411218 Расходи за накнаде за превоз и смјештај у натури
     411219 Расходи за остале накнаде за превоз и смјештај
    41122  Расходи за накнаде за топли оброк и регрес (нето)
     411221 Расходи за накнаде за топли оброк
     411222 Расходи за регрес за годишњи одмор
     411223 Расходи за зимницу
     411224 Расходи за огрев
     411228 Расходи за топли оброк и регрес у натури
     411229 Расходи за остале регресне накнаде
    41125  Расходи за накнаде по основу награда (нето)
     411251 Расходи за јубиларне награде
     411252 Расходи за награде за посебне резултате у раду
     411258 Расходи за накнаде по основу награда у натури
     411259 Расходи за остале награде
    41126  Расходи по основу дневница за службена путовања 
     411261 Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи (нето)
     411262 Расходи по основу дневница за службена путовања у иностранству (нето)
    41129  Расходи за порезе и доприносе на накнаде
     411291 Расходи за порезе на накнаде
     411292 Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
     411295 Расходи за доприносе за здравствено осигурање
     411297 Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
     411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту
     411299 Расходи за остале порезе и доприносе на накнаде

   4113   
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсу-
ства и осталих накнада плата 

    41131  
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и оста-
лих накнада плата које се не рефундирају (нето)

     411311 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се не рефундирају
     411312 Расходи за накнаду плата за вријеме породиљског одсуства који се не рефундирају
     411319 Остали расходи за накнаду плата на терет послодавца који се не рефундирају

    41139  
Расходи за порезе и доприносе на накнаду плата за вријеме боловања, роди-
тељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају

     411391
Расходи за порезе на накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата које се не рефундирају

     411392

Расходи за доприносе на накнаду плата за пензијско и инвалидско осигурање за 
вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не ре-
фундирају

     411393
Расходи за доприносе на накнаду плата за здравствено осигурање за вријеме боло-
вања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају

     411394

Расходи за доприносе на накнаду плата за осигурање од незапослености за врије-
ме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефунди-
рају

     411395
Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију заштиту за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају

     411399
Расходи за остале порезе и доприносе на накнаду плата за вријеме боловања, ро-
дитељског одсуства и осталих накнада плата које се не рефундирају
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   4114   Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
    41141  Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (нето)
     411411 Расходи за отпремнине по колективном уговору
     411412 Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета
     411413 Расходи за новчане помоћи породици у случају смрти радника
     411414 Расходи за новчане помоћи у случају смрти члана уже породице
     411415 Расходи за новчане помоћи у случају теже болести или инвалидности 
     411416 Расходи за помоћ у случају елементарних непогода или пожара
     411418 Расходи за помоћи у натури
     411419 Расходи за остале једнократне помоћи
    41149  Расходи за порезе и доприносе на отпремнине и једнократне помоћи
     411491 Расходи за порезе на отпремнине и једнократне помоћи

     411492
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на отпремнине и јед-
нократне помоћи

     411493
Расходи за доприносе за здравствено осигурање на отпремнине и једнократне 
помоћи

     411494
Расходи за доприносе за осигурање од незапослености на отпремнине и једно-
кратне помоћи

     411495 Расходи за доприносе  за дјечију заштиту  на отпремнине и једнократне помоћи
     411499 Расходи за остале порезе и доприносе на отпремнине и једнократне помоћи
  412    Р а с х о д и   п о   о с н о в у   к о р и ш ћ е њ а   р о б e   и   у с л у г а
   4121   Расходи по основу закупа
    41211  Расходи за закуп зграда и грађевинских објеката
     412111 Расходи за закуп стамбених објеката и јединица
     412112 Расходи за закуп пословних објеката и простора
     412113 Расходи за закуп складишног простора
     412119 Расходи за закуп осталих грађевинских објеката
    41212  Расходи за закуп постројења и опреме
     412121 Расходи за закуп превозних средстава
     412122 Расходи за закуп канцеларијске опреме
     412123 Расходи за закуп комуникационе опреме
     412124 Расходи за закуп гријне, расхладне и заштитне опреме
     412125 Расходи за закуп медицинске и лабораторијске опреме
     412126 Расходи за закуп опреме за образовање, науку, културу и спорт
     412127 Расходи за закуп специјалне опреме
     412128 Расходи за закуп производно-услужне опреме
     412129 Расходи за закуп осталих постројења и опреме
    41213  Расходи за закуп осталих произведених сталних средстава
     412131 Расходи за закуп осталих произведених сталних средстава
    41214  Расходи за закуп непроизведених сталних средстава
     412141 Расходи за закуп земљишта
     412142 Расходи за закуп подземних и површинских налазишта
     412149 Расходи за закуп осталих непроизведених сталних средстава
    41219  Расходи по основу осталог закупа
     412199 Расходи по основу осталог закупа

   4122   
Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транс-
портних услуга

    41221  Расходи по основу утрошка енергије
     412211 Расходи по основу утрошка електричне енергије
     412212 Расходи за централно гријање
     412213 Расходи по основу утрошка природног гаса
     412214 Расходи по основу утрошка угља
     412215 Расходи по основу утрошка дрвета
     412216 Расходи по основу утрошка лож-уља
     412217 Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата
     412219 Расходи по основу утрошка остале енергије
    41222  Расходи за комуналне услуге
     412221 Расходи за услуге водовода и канализације
     412222 Расходи за  услуге одвоза смећа
     412223 Расходи за услуге дератизације
     412224 Расходи за услуге одржавања чистоће
     412225 Расходи за услуге обезбјеђења имовине
     412229 Расходи за остале комуналне таксе и услуге
    41223  Расходи за комуникационе услуге
     412231 Расходи за услуге коришћења фиксног телефона
     412232 Расходи за услуге коришћења мобилног телефона
     412233 Расходи за услуге коришћења интернета
     412234 Расходи за поштанске услуге
     412235 Расходи за услуге радио-телевизијских оператера
     412239 Расходи за остале комуникационе услуге
    41224  Расходи за услуге превоза и премјештаја
     412241 Расходи за услуге превоза робе
     412242 Расходи за услуге премјештаја и селидбе
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     412243 Расходи за услуге екстрадиције
     412249 Расходи за остале услуге превоза и премјештаја
   4123   Расходи за режијски материјал
    41231  Расходи за канцеларијски материјал 
     412311 Расходи за компјутерски материјал
     412312 Расходи за обрасце и папир
     412313 Расходи за регистраторе, фасцикле и омоте
     412314 Расходи за канцеларијска помагала
     412319 Расходи за остали канцеларијски материјал
    41232  Расходи за материјал за одржавање чистоће
     412321 Расходи за хемијски материјал за одржавање чистоће
     412322 Расходи за помагала за одржавање чистоће
     412329 Расходи за остали материјал за одржавање чистоће
    41233  Расходи за стручну литературу, часописе и дневну штампу
     412331 Расходи за дневну штампу
     412332 Расходи за службена гласила
     412333 Расходи за стручне часописе
     412334 Расходи за књиге
     412339 Расходи за осталу стручну литературу
    41239  Расходи за остали режијски материјал
     412399 Расходи за остали режијски материјал
   4124   Расходи за материјал за посебне намјене
    41241  Расходи за материјал за пољопривреду
     412411 Расходи за храну за животиње
     412412 Расходи за природна и вјештачка ђубрива
     412413 Расходи за сјеме
     412414 Расходи за биљке
     412415 Расходи за животиње
     412416 Расходи за пољопривредна помагала
     412417 Расходи за гориво за пољопривредну производњу
     412419 Расходи за остали материјал за пољопривреду
    41242  Расходи за медицински и лабораторијски материјал
     412421 Расходи за медицински материјал 
     412422 Расходи за лабораторијски материјал 
     412423 Расходи за стоматолошки материјал 
     412424 Расходи за материјал за вакцинизацију и имунизацију
     412425 Расходи за лијекове
     412426 Расходи за ортопедски материјал
     412429 Расходи за остали медицински и лабораторијски материјал
    41243  Расходи за материјал за образовање, науку, културу и спорт
     412431 Расходи за материјал за потребе образовног процеса
     412432 Расходи за материјал за научне и истраживачке активности
     412433 Расходи за материјал за културне активности и манифестације
     412434 Расходи за материјал за спортске и рекреативне активности
     412439 Расходи за остали материјал за образовање, науку, културу и спорт
    41244  Расходи за специјални материјал
     412441 Расходи за материјал за потребе полиције
     412442 Расходи за материјал за потребе војске
     412443 Расходи за материјал за потребе цивилне заштите
     412444 Расходи за материјал за потребе ватрогасних служби
     412445 Расходи за материјал за потребе комуналних служби
     412449 Расходи за остали специјални материјал
    41249  Расходи за остали материјал за посебне намјене
     412491 Расходи за материјал за испитивање и заштиту животне средине
     412499 Расходи за остали материјал за посебне намјене
   4125   Расходи за текуће одржавање
    41251  Расходи за текуће одржавање зграда
     412511 Расходи за зидарске радове 
     412512 Расходи за радовe на крову
     412513 Расходи за столарске  радове
     412514 Расходи за молерске радове
     412515 Расходи за текуће одржавање централног гријања
     412516 Расходи за текуће одржавање електричних инсталација
     412517 Расходи за текуће одржавање комуникацијских инсталација
     412518 Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање зграда
    41252  Расходи за текуће одржавање осталих грађевинских објеката
     412521 Расходи за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја
     412522 Расходи за текуће одржавање објеката жељезничког саобраћаја
     412523 Расходи за текуће одржавање објеката ваздушног и воденог саобраћаја
     412524 Расходи за текуће одржавање историјских и културних споменика

     412525
Расходи за текуће одржавање спортско-рекреативних терена, уређених зелених 
површина, паркова и тргова
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     412529
Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање осталих 
грађевинских објеката

    41253  Расходи за текуће одржавање опреме
     412531 Расходи за текуће одржавање превозних средстава
     412532 Расходи за текуће одржавање канцеларијске опреме
     412533 Расходи за текуће одржавање комуникационе опреме
     412534 Расходи за текуће одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме
     412535 Расходи за текуће одржавање медицинске и лабораторијске опреме
     412536 Расходи за текуће одржавање опреме за образовање, науку, културу и спорт
     412537 Расходи за текуће одржавање специјалне опреме
     412538 Расходи за текуће одржавање производно-услужне опреме
     412539 Расходи за остале услуге и материјал за текуће поправке и одржавање опреме
    41259  Расходи за остало текуће одржавање
     412591 Расходи за остало текуће одржавање
   4126   Расходи по основу путовања и смјештаја
    41261  Расходи по основу путовања и смјештаја у земљи
     412612 Расходи по основу смјештаја на службеним путовањима у земљи
     412613 Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у земљи 
     412614 Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у земљи

     412615
Расходи по основу смјештаја народних посланика и скупштинских одборника за 
вријеме трајања сједница

     412619 Остали расходи по основу службених путовања у земљи
    41262  Расходи по основу путовања и смјештаја у иностранству
     412622 Расходи по основу смјештаја на службеним путовањима у иностранству
     412623 Расходи по основу јавног превоза на службеним путовањима у иностранству

     412624
Расходи по основу превоза личним возилима на службеним путовањима у ино-
странству

     412629 Остали расходи по основу службених путовања у иностранству
    41263  Расходи по основу утрошка горива
     412631 Расходи по основу утрошка  бензина
     412632 Расходи по основу утрошка нафте и нафтних деривата
     412633 Расходи по основу утрошка млазног горива (керозин)
     412634 Расходи по основу утрошка плина
     412639 Остали расходи по основу утрошка горива
   4127   Расходи за стручне услуге
    41271  Расходи за услуге финансијског посредовања
     412711 Расходи за услуге исплата – поште
     412712 Расходи за услуге платног промета – банке
     412713 Расходи за услуге конверзије
     412715 Расходи за услуге емитовања хартија од вриједности
     412716 Расходи за услуге прометовања хартија од вриједности
     412719 Расходи за остале финансијске услуге
    41272  Расходи за услуге осигурања
     412721 Расходи за осигурање возила
     412722 Расходи за путно осигурање
     412723 Расходи за осигурање имовине (осим возила)
     412724 Расходи за осигурање обавеза
     412725 Расходи за осигурање запослених
     412729 Расходи за остале услуге осигурања
    41273  Расходи за услуге информисања и медија
     412731 Расходи за услуге штампања, графичке обраде, копирања, увезивања и сл.
     412732 Расходи за услуге објављивања тендера, огласа и информативних текстова
     412733 Расходи за услуге објављивања законских и подзаконских аката
     412735 Расходи за услуге рекламе и пропаганде и односа са јавношћу
     412736 Расходи за услуге израде фотографија и филма
     412739 Расходи за остале услуге информисања и медија
    41274  Расходи за ревизијске и рачуноводствене услуге
     412741 Расходи за ревизијске услуге
     412742 Расходи за рачуноводствене услуге
    41275  Расходи за правне и административне услуге
     412751 Расходи за адвокатске услуге
     412752 Расходи за услуге нотара
     412753 Расходи за услуге превођења
     412754 Расходи за услуге овјере и верификације
     412755 Расходи за геодетско-катастарске услуге
     412759 Расходи за остале правне и административне услуге
    41276  Расходи за услуге процјене и вјештачења
     412761 Расходи за процјенитељске услуге
     412762 Расходи за услуге вјештачења
    41277  Расходи за компјутерске услуге
     412771 Расходи за услуге одржавања рачунарских програма
     412772 Расходи за услуге одржавања рачунара и биро опреме
     412773 Расходи за трошкове одржавања лиценци
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     412779 Расходи за остале компјутерске услуге
    41279  Расходи за остале стручне услуге
     412791 Расходи за образовне и едукативне услуге
     412792 Расходи за научноистраживачке услуге
     412793 Расходи за услуге израде елабората и студија
     412794 Расходи за услуге израде пројектне документације
     412795 Расходи за савјетодавне услуге
     412799 Расходи за остале стручне услуге
   4128   Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине
    41281  Расходи за услуге одржавања јавних површина
     412811 Расходи за услуге одржавања зелених површина
     412812 Расходи за услуге зимске службе
     412813 Расходи за услуге чишћења јавних површина
     412814 Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним површинама
     412815 Расходи по основу утрошка воде на јавним површинама 
     412816 Расходи за услуге уређења простора
     412819 Расходи за остале услуге одржавања јавних површина 
    41282  Расходи за услуге заштите животне средине
     412821 Расходи за услуге испитивања животне средине
     412822 Расходи за услуге заштите животне средине
   4129   Остали некласификовани расходи
    41292  Расходи за стручно усавршавање запослених
     412921 Расходи по основу  уплата за стручне испите за запослене
     412922 Расходи по основу котизација за семинаре, савјетовања и симпозије за запослене
     412923 Расходи по основу курсева за запослене
     412924 Расходи по основу специјализација и школовања запослених
     412929 Остали расходи за стручно усавршавање запослених
    41293  Расходи за бруто накнаде за рад ван радног односа 
     412931 Расходи за бруто накнаде волонтерима

     412932
Расходи за бруто накнаде ученицима и студентима за вријеме праксе и бруто нак-
наде по уговору о стручном оспособљавању и усавршавању

     412933 Расходи за бруто накнаде члановима управних и надзорних одбора
     412934 Расходи за бруто накнаде члановима комисија и радних група
     412935 Расходи за бруто накнаде скупштинским посланицима и одборницима
     412936 Расходи за бруто накнаде за рад лица лишених слободе
     412937 Расходи за бруто накнаде по уговору о дјелу

     412938
Расходи за бруто накнаде за привремене и повремене послове и уговор о допун-
ском раду

     412939 Расходи за остале бруто накнаде за рад ван радног односа
    41294  Расходи по основу репрезентације
     412941 Расходи по основу репрезентације у земљи
     412942 Расходи по основу репрезентације у иностранству
     412943 Расходи по основу организације пријема, манифестација и сл.
     412944 Расходи за поклоне
     412949 Остали расходи по основу репрезентације

    41297  
Расходи по основу пореза, доприноса и непореских накнада на терет послодав-
ца

     412971 Расходи по основу пореза на терет послодавца
     412972 Расходи по основу доприноса за професионалну рехабилитацију инвалида
     412973 Расходи за таксе и накнаде за регистрацију возила
     412975 Расходи за администартивне таксе
     412979 Расходи по основу осталих накнада на терет послодавца 
    41299  Остали непоменути расходи 
     412991 Расходи за израду медаља, плакета и сл.
     412992 Расходи по основу чланарина
     412999 Остали непоменути расходи 

  413    
Р а с х о д и   ф и н а н с и р а њ а   и   д р у г и   ф и н а н с и ј с к и   
т р о ш к о в и 

   4131   Расходи по основу камата на хартије од вриједности
    41311  Расходи по основу камата на хартије од вриједности у земљи
     413111 Расходи по основу камата на мјенице у земљи
     413112 Расходи по основу камата на обвезнице у земљи

     413113
Расходи по основу камата на обвезнице у земљи емитоване за измирење обавеза 
по Закону о унутрашњем дугу

     413119 Расходи по основу камата на остале хартије од вриједности у земљи
    41312  Расходи по основу камата на хартије од вриједности у иностранству
     413121 Расходи по основу камата на мјенице у иностранству
     413122 Расходи по основу камата на обвезнице у иностранству
     413129 Расходи по основу камата на остале хартије од вриједности у иностранству
   4132   Расходи финансирања по основу финансијских деривата
    41321  Расходи финансирања по основу финансијских деривата у земљи
     413211 Расходи финансирања по основу фјучерса у земљи
     413212 Расходи финансирања по основу форварда у земљи
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     413213 Расходи финансирања по основу опција у земљи
     413214 Расходи финансирања по основу свопова у земљи
     413219 Расходи финансирања по основу осталих финансијских деривата у земљи
    41322  Расходи финансирања по основу финансијских деривата у иностранству
     413221 Расходи финансирања по основу фјучерса у иностранству
     413222 Расходи финансирања по основу форварда у иностранству
     413223 Расходи финансирања по основу опција у иностранству
     413224 Расходи финансирања по основу свопова у иностранству
     413229 Расходи финансирања по основу осталих финансијских деривата у иностранству
   4133   Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи

    41332  
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних финан-
сијских субјеката

     413321 Расходи по основу камата на зајмове примљене од Централне банке

     413322
Расходи по основу камата на зајмове примљене од Инвестиционо-развојне банке и 
фондова под њеном управом

     413329
Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих јавних финан-
сијских субјеката

    41333  
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих јавних нефинан-
сијских субјеката

     413331 Расходи по основу камата на зајмове примљене од јавних предузећа
     413332 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     413339
Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих јавних нефи-
нансијских субјеката

    41334  
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих финансијских 
субјеката (осим јавних)

     413341 Расходи по основу камата на зајмове примљене од банака
     413342 Расходи по основу камата на зајмове примљене од микрокредитних друштава
     413343 Расходи по основу камата на зајмове примљене од лизинг друштава
     413344 Расходи по основу камата на зајмове примљене од осигуравајућих друштава
     413345 Расходи по основу камата на зајмове примљене од инвестиционих фондова

     413349
Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих финансијских 
субјеката

    41335  
Расходи по основу камата на примљене зајмове од домаћих нефинансијских 
субјеката (осим јавних)

     413351 Расходи по основу камата на зајмове примљене од привредних друштава

     413359
Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих домаћих нефинан-
сијских субјеката

    41339  
Расходи по основу камата на примљене зајмове од осталих домаћих кредито-
ра

     413399 Расходи по основу камата на примљене зајмове од осталих домаћих кредитора
   4134   Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
    41341  Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
     413411 Расходи по основу камата на зајмове примљене од страних влада
     413412 Расходи по основу камата на зајмове примљене од међународних организација

     413413
Расходи по основу камата на зајмове примљене од страних финансијских инсти-
туција

     413414
Расходи по основу камата на зајмове примљене од страних нефинансијских орга-
низација

     413419 Расходи по основу осталих камата на примљене зајмове из иностранства
   4137   Трошкови сервисирања примљених зајмова
    41371  Трошкови сервисирања зајмова примљених у земљи
     413711 Трошкови провизије за сервисирање зајмова примљених у земљи
     413712 Трошкови комисионе провизије за зајмове примљене у земљи
     413714 Трошкови обраде кредитне документације за зајмове примљене у земљи
     413719 Остали сервисни трошкови за зајмове примљене у земљи
    41372  Трошкови сервисирања зајмова примљених из иностранства
     413721 Трошкови провизије за сервисирање зајмова примљених из иностранства
     413722 Трошкови комисионе провизије за зајмове примљене из иностранства
     413724 Трошкови обраде кредитне документације за зајмове примљене из иностранства
     413729 Остали сервисни трошкови за зајмове примљене из иностранства

   4138   
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестицио-
них активности 

    41381  
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
активности 

     413813
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
активности 

   4139   Расходи по основу затезних камата 
    41391  Расходи по основу затезних камата у земљи
     413911 Расходи по основу затезних камата у земљи
    41392  Расходи по основу затезних камата у иностранству
     413921 Расходи по основу затезних камата у иностранству
  414    С у б в е н ц и ј е
   4141   Субвенције
    41411  Субвенције јавним финансијским субјектима
     414112 Субвенције Инвестиционо-развојној банци и фондовима под њеном управом
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     414119 Субвенције осталим јавним финансијским субјектима
    41412  Субвенције јавним нефинансијским субјектима

     414121
Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, во-
допривреде и шумарства

     414122 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области саобараћаја и веза
     414123 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области трговине и туризма

     414124
Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области производње електричне 
енергије, гаса и сл.

     414125 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области рударства

     414126
Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области прерађивачке индустри-
је

     414127 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у области грађевинарства
     414128 Субвенције јавним нефинансијским субјектима медијима
     414129 Субвенције јавним нефинансијским субјектима у осталим областима
    41413  Субвенције финансијским субјектима
     414131 Субвенције банкама
     414132 Субвенције микрокредитним друштвима
     414133 Субвенције лизинг друштвима
     414134 Субвенције осигуравајућим друштвима
     414135 Субвенције инвестиционим фондовима
     414139 Субвенције осталим финансијским субјектима
    41414  Субвенције нефинансијским субјектима

     414141
Субвенције нефинансијским субјектима у области пољопривреде, водопривреде и 
шумарства

     414142 Субвенције нефинансијским субјектима у области саобраћаја и веза
     414143 Субвенције нефинансијским субјектима у области трговине и туризма

     414144
Субвенције нефинансијским субјектима у области производње електричне енер-
гије, гаса и сл.

     414145 Субвенције нефинансијским субјектима у области рударства
     414146 Субвенције нефинансијским субјектима у области прерађивачке индустрије
     414147 Субвенције нефинансијским субјектима у области грађевинарства
     414148 Субвенције нефинансијским субјектима медијима
     414149 Субвенције нефинансијским субјектима у осталим областима
  415    Г р а н т о в и
   4151   Грантови у иностранство
    41511  Текући грантови у иностранство
     415111 Текући грантови страним владама
     415112 Текући грантови међународним организацијама
     415119 Остали текући грантови у иностранство
    41512  Капитални грантови у иностранство
     415121 Капитални грантови страним владама
     415122 Капитални грантови међународним организацијама
     415129 Остали капитални грантови у иностранство
   4152   Грантови у земљи 
    41521  Текући грантови непрофитним субјектима у земљи
     415211 Текући грантови политичким организацијама и удружењима
     415212 Текући грантови хуманитарним организацијама и удружењима
     415213 Текући грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
     415214 Текући грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима

     415215

Текући грантови организацијама и удружењима за афирмацију породице, и зашти-
ту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инвалидите-
том

     415216
Текући грантови организацијама и удружењима у области здравствене и социјалне 
заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности

     415217
Текући грантови организацијама и удружењима у области образовања, научно-ис-
траживачке дјелатности, културе и информација

     415218
Текући грантови организацијама и удружењима у области  економског и привред-
ног развоја

     415219 Остали текући грантови непрофитним субјектима у земљи
    41522  Остали текући грантови у земљи
     415221 Текући грантови јавним финансијским субјектима
     415223 Текући грантови финансијским субјектима (осим јавних)

     415225

Текући грантови јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, за-
натско-предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја 

     415226

Текући грантови нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шумар-
ства, водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, занатско-
предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја  (осим 
јавних)

     415227

Текући грантови јавним нефинансијским субјектима у области образовања, науч-
но-истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне зашти-
те, заштите животне средине и комуналне дјелатности 

     415228

Текући грантови нефинансијским субјектима у области образовања, научно-ис-
траживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, 
заштите животне средине и комуналне дјелатности (осим јавних)
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     415229 Остали текући грантови у земљи - текући грантови појединцима
    41523  Капитални грантови непрофитним субјектима у земљи
     415231 Капитални грантови политичким организацијама и удружењима
     415232 Капитални грантови хуманитарним организацијама и удружењима
     415233 Капитални грантови спортским и омладинским организацијама и удружењима
     415234 Капитални грантови етничким и вјерским организацијама и удружењима

     415235

Капитални грантови организацијама и удружењима за афирмацију породице, и 
заштиту права жена, дјеце, избјеглих и расељених лица, бораца и особа са инва-
лидитетом

     415236
Капитални грантови организацијама и удружењима у области здравствене и со-
цијалне заштите

     415237
Капитални грантови организацијама и удружењима у области образовања, науке 
и културе

     415238
Капитални грантови организацијама и удружењима у области економске и при-
вредне сарадње

     415239 Остали капитални грантови непрофитним субјектима у земљи
    41524  Остали капитални грантови у земљи
     415241 Капитални грантови јавним финансијским субјектима
     415243 Капитални грантови финансијским субјектима (осим јавних)

     415245

Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима у области пољопривреде, 
шумарства, водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, за-
натско-предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја 

     415246

Капитални грантови нефинансијским субјектима у области пољопривреде, шу-
марства, водопривреде, енергетике, рударства, индустрије, грађевинарства, за-
натско-предузетничке дјелатности, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја  
(осим јавних)

     415247

Капитални грантови јавним нефинансијским субјектима у области образовања, 
научно-истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне 
заштите, заштите животне средине и комуналне дјелатности 

     415248

Капитални грантови нефинансијским субјектима у области образовања, научно-
истраживачке дјелатности, културе, информација, здравства, социјалне заштите, 
заштите животне средине и комуналне дјелатности (осим јавних)

     415249 Остали капитални грантови у земљи - текући грантови појединцима

  416    

Д о з н а к е   н а   и м е   с о ц и ј а л н е   з а ш т и т е   к о ј е   с е   
и с п л а ћ у ј у   и з   б у џ е т а   Р е п у б л и к е,   о п ш т и н а   и   
г р а д о в а

   4161   
Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и градо-
ва

    41611  

Текуће дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима)  које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите (центри за социјални рад и 
сл.)

     416111
Стална новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне зашти-
те (центри за социјални рад и сл.)

     416112
Додатак за помоћ и његу другог лица који се исплаћује штићеницима установа 
социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416113
Помоћ за оспособљавање за рад дјеце и омладине која се исплаћује штићеницима 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416114
Једнократна новчана помоћ која се исплаћује штићеницима установа социјалне 
заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416118
Текуће помоћи у натури које се дају штићеницима установа социјалне заштите 
(центри за социјални рад и сл.)

     416119
Остале текуће дознаке штићеницима установа социјалне заштите (центри за со-
цијални рад и сл.) 

    41612  
Текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина и 
градова (осим установа социјалне заштите)

     416121 Текуће инвалиднине

     416122
Текуће помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних 
жртава рата

     416123 Текуће помоћи избјеглим и расељеним лицима
     416124 Текуће помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и културе
     416126 Текуће помоћи породици, дјеци и младима
     416127 Текуће помоћи пензионерима и незапосленим лицима

     416128
Текуће помоћи грађанима у натури из буџета Републике, општина и градова (осим 
установа социјалне заштите)

     416129
Остале текуће дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општина 
и градова (осим установа социјалне заштите)

    41613  

Капиталне дознаке корисницима социјалне заштите (штићеницима) које се 
исплаћују од стране установа социјалне заштите (центри за социјални рад и 
сл.)

     416131
Капиталне помоћи у новцу које се исплаћују штићеницима установа социјалне 
заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416138
Капиталне помоћи у натури које се дају штићеницима установа социјалне заштите 
(центри за социјални рад и сл.)

     416139
Остале капиталне дознаке штићеницима установа социјалне заштите (центри за 
социјални рад и сл.)

    41614  
Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, општи-
на и градова (осим установа социјалне заштите)

     416141 Капиталне помоћи инвалидима
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     416142
Капиталне помоћи породицама палих бораца, ратних војних инвалида и цивилних 
жртава рата

     416143 Капиталне помоћи избјеглим и расељеним лицима

     416144
Капиталне помоћи ученицима, студентима и појединцима у области науке и кул-
туре

     416146 Капиталне помоћи породици, дјеци и младима
     416147 Капиталне помоћи пензионерима и незапосленим лицима

     416148
Капиталне помоћи грађанима у натури из буџета Републике, општина и градова 
(осим установа социјалне заштите)

     416149
Остале капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике, 
општина и градова (осим установа социјалне заштите)

   4163   
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова

    41631  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416311
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите на име оспособљавања за рад 
дјеце и омладине

     416312 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите за помоћ у кући
     416313 Дознаке установама социјалне заштите за смјештај штићеника
     416314 Дознаке хранитељским породицама за смјештај штићеника

     416318
Дознаке у натури које се дају пружаоцима услуга социјалне заштите од стране 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.)

     416319
Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују од стране 
установа социјалне заштите (центри за социјални рад и сл.)

    41632  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите)

     416321
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите породицама палих бораца, РВИ и 
цивилних жртава рата

     416322 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите избјеглим и расељеним лицима

     416323
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите ученицима, студентима и поједин-
цима у области науке и културе

     416325 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите породици, дјеци и младима
     416326 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите пензионерима
     416327 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите незапосленима

     416328
Дознаке у натури које се дају пружаоцима услуга социјалне заштите из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите)

     416329
Остале дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују из буџета 
Републике, општина и градова (осим установа социјалне заштите)

  417    

Д о з н а к е   н а   и м е   с о ц и ј а л н е   з а ш т и т е  к о ј е   
и с п л а ћ у ј у   и н с т и т у ц и ј е   о б а в е з н о г   с о ц и ј а л н о г   
о с и г у р а њ а

   4171   Дознаке по основу пензијског осигурања
    41711  Дознаке грађанима по основу пензијског осигурања
     417111 Нето пензије
     417118 Накнаде грађанима у натури по основу пензијског осигурања
     417119 Остале дознаке грађанима по основу пензијског осигурања

    41712  
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања по основу пен-
зијског осигурања

     417121 Дознаке фонду за здравствено осигурања по основу пензијског осигурања

     417129
Остале дознаке другим институцијама социјалног осигурања по основу пен-
зијског осигурања

    41713  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите по основу пензијског осигу-
рања

     417131 Дознаке пружаоцима услуга по основу пензијског осигурања
    41719  Остале дознаке по основу пензијског осигурања
     417199 Остале дознаке по основу пензијског осигурања
   4172   Дознаке по основу здравственог осигурања
    41721  Дознаке грађанима по основу здравственог осигурања
     417211 Рефундирање трошкова услуга здравствене заштите
     417218 Накнаде грађанима у натури по основу здравственог осигурања
     417219 Остале дознаке грађанима по основу здравственог осигурања
    41723  Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – рефундација нето плата

     417231
Рефундација нето плата за вријеме привремене спријечености за рад усљед боле-
сти

    41724  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – примарна здравствена за-
штита

     417241 Услуге примарне здравствене заштите
     417242 Лијекови на рецепт
     417243 Лијекови за специфична обољења
     417249 Остале услуге примарне здравствене заштите

    41725  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – секундарна здравствена 
заштита

     417251 Консултативно специјалистичка здравствена заштита секундарног нивоа
     417252 Болничко лијечење – секундарни ниво
     417253 Дијагностичке услуге – секундарни ниво
     417254 Услуге које се посебно фактуришу – секундарни ниво
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     417255 Услуге хемодијализе
     417256 Превоз у болнице
     417259 Остале услуге секундарне здравствене заштите

    41726  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – терцијарна здравствена 
заштита

     417261 Консултативно специјалистичка здравствена заштита терцијарног нивоа
     417262 Болничко лијечење – терцијарни ниво
     417263 Дијагностичке услуге – терцијарни ниво
     417264 Услуге које се посебно фактуришу – терцијарни ниво
     417269 Остале услуге терцијарне здравствене заштите

    41727  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – протеза, ортопедска и друга 
помагала

     417271 Протезе, ортопедска и друга помагала
    41728  Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – у иностранству
     417281 Лијечење у иностранству 
     417282 Трошкови ино-осигурања – конвенција
     417289 Остале услуге здравствене заштите у иностранству
    41729  Остале дознаке по основу здравственог осигурања
     417299 Остале дознаке по основу здравственог осигурања
   4173   Дознаке по основу осигурања од незапослености 
    41731  Дознаке грађанима по основу осигурања од незапослености
     417311 Новчана накнада незапосленим лицима
     417318 Накнаде грађанима у натури по основу осигурања од незапослености
     417319 Остале дознаке грађанима по основу осигурања од незапослености

    41732  
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања по основу оси-
гурања од незапослености

     417321 Дознаке фонду за пензијско осигурање по основу осигурања од незапослености
     417322 Дознаке фонду за здравствено осигурање по основу осигурања од незапослености

     417329
Дознаке другим институцијама обавезног социјалног осигурања по основу осигу-
рања од незапослености

    41733  
Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите по основу осигурања од неза-
послености

     417333 Услуге преквалификације
     417334 Услуге специјализоване обуке
     417339 Остале дознаке пружаоцима услуга по основу осигурања од незапослености
    41739  Остале дознаке по основу осигурања од незапослености
     417399 Остале дознаке по основу осигурања од незапослености
   4174   Дознаке по основу дјечије заштите
    41741  Дознаке грађанима по основу дјечије заштите
     417411 Матерински додатак
     417412 Помоћ за опрему новорођенчади
     417413 Додатак на дјецу
     417414 Једнократне накнаде 
     417418 Накнаде грађанима у натури по основу дјечије заштите
     417419 Остале дознаке грађанима по основу дјечије заштите
    41743  Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите по основу дјечије заштите
     417431 Рефундације нето плата за породиљско одсуство

     417432
Рефундације нето плата за рад по скраћеном радном времену по основу дјечије 
заштите

     417433 Задовољавање развојних потреба дјеце

     417434
Предшколско васпитање и образовање за дјецу без родитељског старања, дјецу са 
сметњама у развоју и дјецу на дужем болничком лијечењу

     417439 Остале дознаке пружаоцима услуга по основу дјечије заштите
    41749  Остале дознаке по основу дјечије заштите
     417499 Остале дознаке по основу дјечије заштите

  418

Р а с х о д и   ф и н а н с и р а њ а,   д р у г и   ф и н а н с и ј с к и   
т р о ш к о в и   и    р а с х о д и   т р а н с а к ц и ј а   р а з м ј е н е   
и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   4181   
Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица вла-
сти

    41811  Расходи по основу хартија од вриједности према другим јединицама власти
     418111 Расходи по основу хартија од вриједности према држави
     418112 Расходи по основу хартија од вриједности према ентитету 
     418113 Расходи по основу хартија од вриједности према јединицама локалне самоуправе

     418114
Расходи по основу хартија од вриједности према фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418119 Расходи по основу хартија од вриједности према осталим јединицама власти 
    41812  Расходи по основу финансијских деривата према другим јединицама власти 
     418121 Расходи по основу финансијских деривата према држави
     418122 Расходи по основу финансијских деривата према ентитету
     418123 Расходи по основу финансијских деривата према јединицама локалне самоуправе

     418124
Расходи по основу финансијских деривата према фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418129 Расходи по основу финансијских деривата према осталим јединицама власти 
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    41813  Расходи по основу камата на зајмове примљене од других јединица власти
     418131 Расходи по основу камата на зајмове примљене од државе
     418132 Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета 
     418133 Расходи по основу камата на зајмове примљене од јединица локалне самоуправе

     418134
Расходи по основу камате на зајмове примљене од фондова обавезног социјалног 
осигурања

     418139 Расходи по основу камата на зајмове примљене од осталих јединица власти
    41814  Расходи од осталих накнада на зајмове примљене од осталих јединица власти

     418141
Расходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на зајмове примље-
не од државе

     418142
Расходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на зајмове примље-
не од ентитета

     418143
Расходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на зајмове примље-
не од јединица локалне самоуправе

     418144
Расходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на зајмове примље-
не од фондова обавезног социјалног осигурања

     418149
Расходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на зајмове примље-
не од осталих јединица власти

    41815  
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са другим јединицама власти

     418151
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са државом

     418152
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са ентитетом

     418153
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са јединицом локалне самоуправе

     418154
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     418159
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са осталим јединицама власти

    41816  
Расходи по основу затезних камата из трансакција са другим јединицама вла-
сти

     418161 Расходи по основу затезних камата из трансакција са државом
     418162 Расходи по основу затезних камата из трансакција са ентитетом

     418163
Расходи по основу затезних камата из трансакција са јединицом локалне само-
управе

     418164
Расходи по основу затезних камата из трансакција са фондовима обавезног со-
цијалног осигурања

     418169 Расходи по основу затезних камата из трансакција са осталим јединицама власти
   4182   Расходи из трансакције размјене између јединица власти
    41821  Расходи по основу закупа из трансакција са другим јединицама власти
     418211 Расходи по основу закупа из трансакција са државом
     418212 Расходи по основу закупа из трансакција са ентитетом 
     418213 Расходи по основу закупа из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418214
Расходи по основу закупа из трансакција са фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418219 Расходи по основу закупа из трансакција са осталим јединицама власти 

    41822  
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга из трансакција са другим јединицама власти

     418221
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга из трансакција са државом

     418222
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга из трансакција са ентитетом 

     418223
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга  из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418224

Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигу-
рања 

     418229
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга из трансакција са осталим јединицама власти 

    41823  Расходи за режијски материјал из трансакција са другим јединицама власти
     418231 Расходи за режијски материјал из трансакција са државом
     418232 Расходи за режијски материјал из трансакција са ентитетом 
     418233 Расходи за режијски материјал из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418234
Расходи за режијски материјал из трансакција са фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418239 Расходи за режијски материјал из трансакција са осталим јединицама власти 

    41824  
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са другим јединицама 
власти

     418241 Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са државом
     418242 Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са ентитетом 

     418243
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе

     418244
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

     418249
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција са осталим јединицама 
власти 
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    41825  Расходи за текуће одржавање из трансакција са другим јединицама власти
     418251 Расходи за текуће одржавање из трансакција са државом
     418252 Расходи за текуће одржавање из трансакција са ентитетом 
     418253 Расходи за текуће одржавање из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418254
Расходи за текуће одржавање из трансакција са фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418259 Расходи за текуће одржавање из трансакција са осталим јединицама власти 

    41826  
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са другим јединица-
ма власти

     418261 Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са државом
     418262 Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са ентитетом 

     418263
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе

     418264
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са фондовима обавезног 
социјалног осигурања 

     418269
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција са осталим јединицама 
власти 

    41827  Расходи за стручне услуге из трансакција са другим јединицама власти
     418271 Расходи за стручне услуге из трансакција са државом
     418272 Расходи за стручне услуге из трансакција са ентитетом 
     418273 Расходи за стручне услуге из трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418274
Расходи за стручне услуге из трансакција са фондовима обавезног социјалног 
осигурања 

     418279 Расходи за стручне услуге из трансакција са осталим јединицама власти 

    41828  
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са другим јединицама власти

     418281
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са државом

     418282
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са ентитетом 

     418283
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са јединицама локалне самоуправе

     418284
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања 

     418289
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција са осталим јединицама власти 

    41829  
Остали некласификовани расходи из трансакција са другим јединицама вла-
сти

     418291 Остали некласификовани расходи из трансакција са државом
     418292 Остали некласификовани расходи из трансакција са ентитетом 

     418293
Остали некласификовани расходи из трансакција са јединицама локалне само-
управе

     418294
Остали некласификовани расходи из трансакција са фондовима обавезног со-
цијалног осигурања 

     418299 Остали некласификовани расходи из трансакција са осталим јединицама власти 

   4183   
Расходи финансирања и други финансијски трошкова из трансакција унутар 
исте јединице власти 

    41831  Расходи по основу камата на зајмове примљене унутар исте јединице власти
     418311 Расходи по основу камата на зајмове примљене унутар исте јединице власти

    41832  
Расходи од осталих накнада на зајмове примљене унутар исте јединице вла-
сти

     418321 Расходи од осталих накнада на зајмове примљене унутар исте јединице власти

    41833  
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција унутар исте јединице власти

     418331
Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција унутар исте јединице власти

    41834  
Расходи по основу затезних камата из трансакција унутар исте јединице 
власти

     418341 Расходи по основу затезних камата из трансакција унутар исте јединице власти
   4184   Расходи из трансакције размјене унутар исте јединице власти
    41841  Расходи по основу закупа из трансакција унутар исте јединице власти
     418411 Расходи по основу закупа из трансакција унутар исте јединице власти

    41842  
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих 
и транспортних услуга из трансакција унутар исте јединице власти

     418421
Расходи по основу утрошка електричне енергије, комуналних, комуникационих и 
транспортних услуга из трансакција унутар исте јединице власти

    41843  Расходи за режијски материјал из трансакција унутар исте јединице власти
     418431 Расходи за режијски материјал из трансакција унутар исте јединице власти

    41844  
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција унутар исте јединице 
власти

     418441
Расходи за материјал за посебне намјене из трансакција унутар исте јединице 
власти

    41845  Расходи за текуће одржавање из трансакција унутар исте јединице власти
     418451 Расходи за текуће одржавање из трансакција унутар исте јединице власти

    41846  
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција унутар исте једини-
це власти
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     418461
Расходи по основу путовања и смјештаја из трансакција унутар исте јединице 
власти

    41847  Расходи за стручне услуге из трансакција унутар исте јединице власти
     418471 Расходи за стручне услуге из трансакција унутар исте јединице власти

    41848  
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција унутар исте јединице власти

     418481
Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштиту животне средине из 
трансакција унутар исте јединице власти

    41849  
Остали некласификовани расходи из трансакција унутар исте јединице вла-
сти

     418491 Остали некласификовани расходи из трансакција унутар исте јединице власти
  419    Р а с х о д и   п о   с у д с к и м   р ј е ш е њ и м а
   4191   Расходи по судским рјешењима
    41911  Расходи по судским рјешењима
     419111 Расходи по основу исплате главнице дуга по судским рјешењима
     419112 Расходи по основу исплате каматe по судским рјешењима
     419113 Расходи по основу адвокатских и правних услуга по судским рјешењима
     419119 Остали расходи по судским рјешењима

 47     РАСХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА
  471    Р а с х о д и   о б р а ч у н с к о г   к а р а к т е р а
   4711   Набавна вриједност реализованих залиха
    47111  Набавна вриједност реализованих стратешких залиха
     471111 Набавна вриједност реализованих стратешких залиха
    47112  Набавна вриједност утрошених залиха материјала
     471121 Набавна вриједност утрошених залиха материјала
    47115  Набавна вриједност реализованих залиха робе
     471151 Набавна вриједност реализованих залиха робе у складишту
     471152 Набавна вриједност реализованих залиха робе у велепродаји
     471153 Набавна вриједност реализованих залиха робе у малопродаји

    47116  
Набавна вриједност залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. 
издатих у употребу

     471161
Набавна вриједност залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл. изда-
тих у употребу

   4712   Расходи по основу амортизације
    47121  Расходи по основу амортизације зграда и грађевинских објеката
     471211 Расходи по основу амортизације стамбених објеката и јединица
     471212 Расходи по основу амортизације пословних објеката и простора
     471213 Расходи по основу амортизације саобраћајних објеката
     471219 Расходи по основу амортизације осталих грађевинских објеката
    47122  Расходи по основу амортизације постројења и опреме
     471221 Расходи по основу амортизације превозних средстава
     471222 Расходи по основу амортизације канцеларијске опреме
     471223 Расходи по основу амортизације комуникационе и рачунарске опреме
     471224 Расходи по основу амортизације гријне, расхладне и заштитне опреме
     471225 Расходи по основу амортизације медицинске и лабораторијске опреме
     471226 Расходи по основу амортизације опреме за образовање, науку, културу и спорт
     471227 Расходи по основу амортизације специјалне опреме
     471228 Расходи по основу амортизације производно-услужне опреме
     471229 Расходи по основу амортизације осталих постројења и опреме
    47123  Расходи по основу амортизације биолошке имовине
     471231 Расходи по основу амортизације биолошке имовине
    47124  Расходи по основу амортизације инвестиционе имовине

     471241
Расходи по основу амортизације инвестиционе имовине у власништву (која се не 
користи за властите потребе)

     471242 Расходи по основу амортизације инвестиционе имовине под оперативним закупом
    47125  Расходи по основу амортизације нематеријалне имовине
     471251 Расходи по основу амортизације нематеријалне имовине

    47126  
Расходи по основу амортизације улагања на туђим некретнинама, по-
стројењима и опреми

     471261
Расходи по основу амортизације улагања на туђим некретнинама, постројењима 
и опреми

    47129  Расходи по основу амортизације осталих сталних средстава
     471291 Расходи по основу амортизације осталих сталних средстава
   4713   Расходи резервисања по основу обавеза
    47131  Расходи резервисања по основу обавеза
     471311 Расходи резервисања по судским споровима
     471312 Расходи резервисања за поврат и прекњижавање јавних прихода
     471313 Расходи резервисања по основу уговорених обавеза
     471314 Расходи резервисања за завршетак радова у гарантном року
     471315 Расходи резарвисања за трошкове у гарантном року за продату робу са гаранцијом
     471319 Остали расходи резервисања по основу обавеза
   4714   Финансијски расходи обрачунског карактера
    47141  Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика
     471411 Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на новчана средства
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     471412 Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на потраживања
     471413 Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе
     471419 Остали расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика
    47142  Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
     471421 Расходи по основу ефеката валутне клаузуле
    47149  Остали финансијски расходи обрачунског карактера
     471499 Остали финансијски расходи обрачунског карактера
   4715   Расходи од усклађивања вриједности имовине
    47151  Расходи од усклађивања вриједности нефинансијске имовине
     471511 Расходи од усклађивања вриједности произведене сталне имовине
     471512 Расходи од усклађивања вриједности драгоцјености
     471513 Расходи од усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине

     471514
Расходи од усклађивања вриједности сталне имовине намијењене продаји и обу-
стављених пословања

     471515 Расходи од усклађивања вриједности стратешких залиха
     471516 Расходи од усклађивања вриједности залиха материјала, учинака и робе

     471517
Расходи од усклађивања вриједности залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, 
обуће и сл.

     471519 Остали расходи од усклађивања вриједности нефинансијске имовине
    47152  Расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине
     471521 Расходи од усклађивања вриједности дугорочних пласмана
     471522 Расходи од усклађивања вриједности дугорочних потраживања
     471523 Расходи од усклађивања вриједности краткорочних пласмана
     471524 Расходи од усклађивања вриједности краткорочних потраживања
     471529 Остали расходи од усклађивања вриједности финансијске имовине
    47153  Расходи од усклађивања вриједности аванса 

     471531
Расходи од усклађивања вриједности аванса за нефинансијску имовину у сталним 
средствима

     471532
Расходи од усклађивања вриједности аванса за нефинансијску имовину у текућим 
средствима

   4716   Губици од продаје имовине
    47161  Губици од продаје нефинансијске имовине
     471611 Губици од продаје произведене сталне имовине
     471612 Губици од продаје драгоцјености
     471613 Губици од продаје непроизведене сталне имовине
     471614 Губици од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми

     471615
Губици од продаје сталних средстава намијењених продаји и обустављених по-
словања

     471617 Губици од продаје залиха материјала
     471618 Губици од продаје залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.
     471619 Остали губици од продаје нефинансијске имовине
    47162  Губици од продаје финансијске имовине
     471621 Губици од продаје хартија од вриједности (осим акција)
     471622 Губици од продаје акција и учешћа у капиталу
     471623 Губици од продаје финансијских деривата
     471629 Остали губици од продаје финансијске имовине
   4717   Дате помоћи у натури
    47171  Помоћи у натури дате у иностранство
     471711 Помоћ у натури дате страним државама
     471712 Помоћ у натури дате међународним организацијама
     471719 Остале помоћи у натури дате у иностранство
    47179  Помоћи дате у натури у земљи
     471791 Помоћи у натури дате правним лицима у земљи
     471792 Помоћи у натури дате физичким лицима у земљи
     471799 Остале помоћи дате у натури у земљи
   4718   Расходи по основу накнада запосленима у натури – ствари, услуге и сл.
    47181  Расходи по основу накнада запосленима у натури – ствари, услуге и сл.

     471811
Расходи по основу накнада запосленим у натури – коришћење стамбених зграда и 
станова

     471812
Расходи по основу накнада запосленим у натури – коришћење одмаралишта, 
спортских и рекреационих објеката и услуга

     471813
Расходи по основу накнада запосленим у натури – коришћење гаража и паркира-
лишта

     471814
Расходи по основу накнада запосленим у натури – коришћење превозних средста-
ва

     471815 Расходи по основу накнада запосленим у натури – дневни оброци и пиће
     471816 Расходи по основу накнада запосленим у натури – дарови

     471817
Расходи по основу накнада запосленим у натури – коришћење зајмова уз камату 
испод референтне стопе

     471819 Расходи по основу осталих накнада запосленима у натури
   4719   Остали расходи обрачунског карактера
    47191  Остали расходи обрачунског карактера
     471911 Мањкови, кало, растур, квар и лом
     471912 Расходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
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     471913 Губици по основу расходовања имовине
     471914 Расходи по основу ванредних догађаја
     471919 Остали расходи обрачунског карактера

  478    
Р а с х о д и   о б р а ч у н с к о г   к а р а к т е р а   п о   о с н о в у   о д н о с а   
и з м е ђ у   и л и    у н у т а р    ј е д и н и ц а   в л а с т и

   4781   
Расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама вла-
сти

    47811  
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са другим јединица-
ма власти

     478111 Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са државом
     478112 Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са  ентитетом

     478113
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са  јединицама локал-
не самоуправе

     478114
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са  фондовима оба-
везног социјалног осигурања

     478119
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа са  осталим јединица-
ма власти

    47812  
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на  обавезе и 
потраживања од других јединица власти

     478121
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од државе

     478122
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од ентитета

     478123
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од јединица локалне самоуправе

     478124
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од фондова обавезног социјалног осигурања

     478129
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од осталих јединица власти

    47813  Губици од продаје из трансакција са другим  јединицама власти
     478131 Губици од продаје из трансакција са државом
     478132 Губици од продаје из трансакција са ентитетом
     478133 Губици од продаје из трансакција са јединицама локалне самоуправе
     478134 Губици од продаје из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања
     478139 Губици од продаје из трансакција са осталим јединицама власти

    47814  
Обрачунати расходи по основу преноса имовине између различитих јединица 
власти

     478141 Обрачунати расходи по основу преноса имовине од државе
     478142 Обрачунати расходи по основу преноса имовине од ентитета
     478143 Обрачунати расходи по основу преноса имовине од јединица локалне самоуправе
     478144 Обрачунати расходи по основу преноса имовине од фондова
     478149 Обрачунати расходи по основу преноса имовине од осталих нивоа власти

    47819  
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама 
власти

     478191 Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са  државом
     478192 Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са ентитетом

     478193
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са јединицом локалне 
самоуправе

     478194
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са фондовима обавезног 
социјалног осигурања

     478199
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа са осталим јединицама 
власти

   4782   
Расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице вла-
сти 

    47821  
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа унутар исте једи-
нице власти 

     478211
Набавна вриједност реализованих залиха по основу односа унутар исте јединице 
власти 

    47822  
Расходи по основу обрачунатих негативних  курсних разлика на  обавезе и 
потраживања унутар исте јединице власти

     478221
Расходи по основу обрачунатих негативних курсних разлика на потраживања уну-
тар исте јединице власти

    47823  Губици од продаје из трансакција унутар исте јединице власти
     478231 Губици од продаје из трансакција унутар исте јединице власти
    47824  Обрачунати расходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти
     478241 Обрачунати расходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти

    47829  
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте једини-
це власти

     478299
Остали расходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице 
власти

 48     ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ
  487    Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   р а з л и ч и т и х   ј е д и н и ц а   в л а с т и
   4871   Трансфери држави
    48711  Трансфери држави
     487111 Трансфери држави
   4872   Трансфери ентитету
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    48721  Трансфери ентитету
     487211 Трансфери ентитету
   4873   Трансфери јединицама локалне самоуправе
    48731  Трансфери јединицама локалне самоуправе
     487311 Трансфери јединицама локалне самоуправе
   4874   Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
    48741  Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
     487411 Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
   4879   Трансфери осталим јединицама власти
    48791  Трансфери осталим јединицама власти
     487911 Трансфери осталим јединицама власти
  488    Т р а н с ф е р и   у н у т а р   и с т е   ј е д и н и ц е   в л а с т и
   4881   Трансфери унутар исте јединице власти
    48811  Трансфери унутар исте јединице власти
     488111 Трансфери унутар исте јединице власти
 49     РАЧУН ЗА ЗАТВАРАЊЕ РАСХОДА
  499    Р а ч у н   з а   з а т в а р а њ е   р а с х о д а
   4999   Рачун за затварање расхода
    49999  Рачун за затварање расхода
     499999 Рачун за затварање расхода

 Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

5      ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
 51     ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
  511    И з д а ц и   з а  п р о и з в е д е н у   с т а л н у   и м о в и н у
   5111   Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
    51111  Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица
     511111 Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица за запослене

     511112
Издаци за изградњу и прибављање стамбених објеката и јединица за посебне со-
цијалне групе

     511117 Издаци за изградњу и прибављање осталих стамбених објеката и јединица

     511118
Издаци за прибављање стамбених објеката и јединица путем финансијског лизин-
га

    51112  Издаци за изградњу и прибављање пословних објеката и простора
     511121 Издаци за изградњу и прибављање канцеларијских објеката и простора

     511122

Издаци за изградњу и прибављање објеката здравствених и социјалних инсти-
туција (болнице и остали здравствени објекти, домови пензионера, центри за 
социјалну помоћ и сл.)

     511123
Издаци за изградњу и прибављање објеката образовних и научних институција 
(позоришта, музеји, галерије, домови културе, библиотеке и сл.)

     511124
Издаци за изградњу и прибављање угоститељских и туристичких објеката (ресто-
рани, одмаралишта и сл.)

     511125
Издаци за изградњу и прибављање спортско-рекреативних објеката (спортске 
дворане и сл.)

     511126
Издаци за изградњу и прибављање производно-услужних објеката (фабричке 
хале, складишта, силоси, гараже и сл.)

     511127 Издаци за изградњу и прибављање осталих пословних објеката

     511128
Издаци за прибављање пословних објеката и простора путем финансијског лизин-
га

    51113  Издаци за изградњу и прибављање саобраћајних објеката
     511131 Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева
     511132 Издаци за изградњу и прибављање жељезничких пруга
     511133 Издаци за изградњу и прибављање тунела и мостова
     511134 Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења, тротоара и ограда
     511135 Издаци за изградњу и прибављање аеродромских писти
     511136 Издаци за изградњу и прибављање водених путева
     511137 Издаци за изградњу и прибављање осталих саобраћајних објеката
     511138 Издаци за прибављање саобраћајних објеката путем финансијског лизинга
    51119  Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката
     511191 Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација
     511192 Издаци за изградњу и прибављање комуникационих и електричних водова

     511193
Издаци за изградњу и прибављање ископа, окана и осталих објеката за експлоата-
цију налазишта

     511194 Издаци за изградњу и прибављање лука и брана
     511195 Издаци за изградњу и прибављање споменика (историјски, културни и сл.)

     511196
Издаци за изградњу и прибављање спортско-рекреативних теренa, уређених зеле-
них површинa, парковa и тргова

     511197 Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката
     511198 Издаци за прибављање осталих објеката путем финансијског лизинга

   5112   
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и 
објеката
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    51121  
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених 
објеката и јединица

     511211
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених обје-
ката и јединица за запослене

     511212
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију стамбених обје-
ката и јединица за посебне социјалне групе

     511217
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих стам-
бених објеката и јединица

    51122  
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију пословних 
објеката и простора

     511221
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију канцеларијских 
објеката и простора

     511222

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката здрав-
ствених и социјалних институција (болнице и остали здравствени објекти, домови 
пензионера, центри за социјалну помоћ и сл.)

     511223

Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију објеката об-
разовних и научних институција (позоришта, музеји, галерије, домови културе, 
библиотеке и сл.)

     511224
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију угоститељских 
и туристичких објеката (ресторани, одмаралишта и сл.)

     511225
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-
рекретаивних објеката (спортске дворане и сл.)

     511226
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију производно-ус-
лужних објеката (фабричке хале, складишта, силоси, гараже и сл.)

     511227
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих по-
словних објеката

    51123  
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију саобраћај-
них објеката

     511231
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и ауто-
путева

     511232
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију жељезничких 
пруга

     511233
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију тунела и мо-
стови

     511234
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освје-
тљења, тротоара и ограда

     511235
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију аеродромских 
писта

     511236 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију водених путева

     511237
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих сао-
браћајних објеката

    51129  
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих 
објеката

     511291
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију плиновода, 
водовода, канализација

     511292
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију комуникацио-
них и електричних водова

     511293
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију ископа, окана и 
осталих објеката за експлоатацију налазишта

     511294 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију лука и брана

     511295
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију споменика 
(историјски, културни и сл.)

     511296
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију спортско-
рекреативних терена, уређених зелених површина, паркова и тргова

     511297
Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих обје-
ката

   5113   Издаци за набавку постројења и опреме
    51131  Издаци за набавку превозних средстава

     511311
Издаци за набавку моторних возила (аутомобили, аутобуси, комби возила, мотоци-
кли, бицикли и сл.)

     511312 Издаци за набавку пољопривредних возила (трактори, жетелице и сл.)

     511313
Издаци за набавку теренских возила (ватрогасна возила, камиони за одвоз смећа, 
багери, ровокопачи, разгртачи снијега и сл.)

     511314
Издаци за набавку возила у жељезничком саобраћају (локомотиве, вагони, трам-
ваји и сл.)

     511315 Издаци за набавку ваздухопловних возила (авиони, хеликоптери и сл.)
     511316 Издаци за набавку пловних возила (бродови, трајекти и сл.)
     511317 Издаци за набавку осталих превозних средставa
     511318 Издаци за набавку превозних средстава путем финансијског лизинга
    51132  Издаци за набавку канцеларијске опреме, алата и инвентара
     511321 Издаци за набавку канцеларијског намјештаја
     511323 Издаци за набавку канцеларијских машина
     511324 Издаци за набавку канцеларијског инвентара
     511325 Издаци за набавку канцеларијског алата
     511327 Издаци за набавку остале канцеларијске опреме, алата и инвентара

     511328
Издаци за набавку  канцеларијске опреме, алата и инвентара путем финансијског 
лизинга
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    51133  Издаци за набавку комуникационе и рачунарске опреме
     511331 Издаци за набавку радио-опреме
     511332 Издаци за набавку ТВ опреме
     511333 Издаци за набавку телефонске опреме
     511334 Издаци за набавку рачунарске мрежне опреме
     511335 Издаци за набавку рачунарске опреме
     511337 Издаци за набавку остале комуникационе опреме
     511338 Издаци за набавку комуникационе опреме путем финансијског лизинга
    51134  Издаци за набавку гријне, расхладне и заштитне опреме
     511341 Издаци за набавку опреме за гријање, вентилацију и хлађење
     511342 Издаци за набавку опреме за противпожарну заштиту
     511343 Издаци за набавку алармних и сигурносних система
     511344 Издаци за набавку громобранских инсталација
     511347 Издаци за набавку остале гријне, расхладне и заштитне опреме

     511348
Издаци за набавку гријне, расхладне и заштитне опреме путем финансијског ли-
зинга

    51135  Издаци за набавку медицинске и лабораторијске опреме
     511351 Издаци за набавку медицинске опреме
     511352 Издаци за набавку лабораторијске опреме
     511353 Издаци за набавку стоматолошке опреме
     511354 Издаци за набавку опреме за здравствену и социјалну заштиту
     511357 Издаци за набавку остале медицинске и лабораторијске опреме

     511358
Издаци за набавку медицинске и лабораторијске опреме путем финансијског ли-
зинга

    51136  Издаци за набавку опреме за образовање, науку, култури и спорт

     511361
Издаци за набавку опреме за намјештај образовних, научних и културних  уста-
нова

     511362 Издаци за набавку школских и библиотечких књига
     511363 Издаци за набавку галеријских и музејских експоната
     511364 Издаци за набавку сценске и позоришне опреме
     511365 Издаци за набавку музичке опреме
     511366 Издаци за набавку спортске опреме
     511367 Издаци за набавку остале опреме за образовање, науку, културу и спорт

     511368
Издаци за набавку опреме за образовање, науку, културу и спорт путем финан-
сијског лизинга

    51137  Издаци за набавку специјалне опреме
     511371 Издаци за набавку полицијске опреме
     511372 Издаци за набавку војне опреме
     511373 Издаци за набавку опреме за цивилну заштиту
     511374 Издаци за набавку ватрогасне опреме
     511375 Издаци за набавку комуналне опреме
     511377 Издаци за набавку остале специјалне опреме
     511378 Издаци за набавку специјалне опреме путем финансијског лизинга
    51138  Издаци за набавку производно-услужне опреме, алата и инвентара
     511381 Издаци за набавку машина и уређаја
     511382 Издаци за набавку алата
     511383 Издаци за набавку инсталација
     511384 Издаци за набавку производно-услужног намјештаја
     511385 Издаци за набавку производно-услужног инвентара
     511387 Издаци за набавку остале производно-услужне опреме, алата и инвентара

     511388
Издаци за набавку производно-услужне опреме, алата и инвентара путем финан-
сијског лизинга

    51139  Издаци за набавку осталих постројења и опреме

     511391
Издаци за набавку лифтова, дизалица, покретних степеница и сл. електромашин-
ских уређаја

     511392 Издаци за набавку трафоа и агрегата
     511393 Издаци за набавку мјерних и контролних инструмената и уређаја
     511394 Издаци за набавку прецизне и оптичке опреме
     511395 Издаци за набавку опреме и постројења за заштиту животне средине
     511396 Издаци за набавку осталог намјештаја и инвентара
     511397 Издаци за набавку осталих постројења и опреме
     511398 Издаци за набавку осталих постројења и опреме путем финансијског лизинга
   5114   Издаци за инвестиционо одржавање опреме
    51141  Издаци за инвестиционо одржавање превозних средстава

     511411
Издаци за инвестиционо одржавање моторних возила (аутомобили, аутобуси, ком-
би возила, мотоцикли, бицикли и сл.)

     511412
Издаци за инвестиционо одржавање пољопривредних возила (трактори, жетелице 
и сл.)

     511413
Издаци за инвестиционо одржавање теренских возила (ватрогасна возила, камио-
ни за одвоз смећа, багери, ровокопачи, разгртачи снијега и сл.)

     511414
Издаци за инвестиционо одржавање возила у жељезничком саобраћају (локомоти-
ве, вагони, трамваји и сл.)

     511415
Издаци за инвестиционо одржавање ваздухопловних возила (авиони, хеликоптери 
и сл.)
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     511416 Издаци за инвестиционо одржавање пловних возила (бродови, трајекти и сл.)
     511417 Издаци за инвестиционо одржавање осталих превозних средстава
    51142  Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијске опреме, алата и инвентара
     511421 Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијског намјештаја
     511423 Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијских машина
     511424 Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијског инвентара
     511425 Издаци за инвестиционо одржавање канцеларијског алата

     511427
Издаци за инвестиционо одржавање остале канцеларијске опреме, алата и инвен-
тара

    51143  Издаци за инвестиционо одржавање комуникационе опреме
     511431 Издаци за инвестиционо одржавање радио-опреме
     511432 Издаци за инвестиционо одржавање ТВ опреме
     511433 Издаци за инвестиционо одржавање телефонске опреме
     511434 Издаци за инвестиционо одржавање рачунарске мрежне опреме
     511435 Издаци за инвестиционо одржавање рачунарске опреме
     511437 Издаци за инвестиционо одржавање остале комуникационе опреме
    51144  Издаци за инвестиционо одржавање гријне, расхладне и заштитне опреме
     511441 Издаци за инвестиционо одржавање опреме за гријање, вентилацију и хлађење
     511442 Издаци за инвестиционо одржавање опреме за противпожарну заштиту
     511443 Издаци за инвестиционо одржавање алармне и сигурносне системе
     511444 Издаци за инвестиционо одржавање громобранских инсталација
     511447 Издаци за инвестиционо одржавање остале грејне, расхладне и заштитне опреме
    51145  Издаци за инвестиционо одржавање медицинске и лабораторијске опреме
     511451 Издаци за инвестиционо одржавање медицинске опреме
     511452 Издаци за инвестиционо одржавање лабораторијске опреме
     511453 Издаци за инвестиционо одржавање стоматолошке опреме
     511454 Издаци за инвестиционо одржавање опреме за здравствену и социјалну заштиту
     511457 Издаци за инвестиционо одржавање остале медицинске и лабораторијске опреме

    51146  
Издаци за инвестиционо одржавање опреме за образовање, науку, култури и 
спорт

     511461
Издаци за инвестиционо одржавање опреме за намјештај образовних, научних и 
културних  установа

     511462 Издаци за инвестиционо одржавање школских и библиотечких књига
     511463 Издаци за инвестиционо одржавање галеријских и музејских експоната
     511464 Издаци за инвестиционо одржавање сценске и позоришне опреме
     511465 Издаци за инвестиционо одржавање музичке опреме
     511466 Издаци за инвестиционо одржавање спортске опреме

     511467
Издаци за инвестиционо одржавање остале опреме за образовање, науку, културу 
и спорт

    51147  Издаци за инвестиционо одржавање специјалне опреме
     511471 Издаци за инвестиционо одржавање полицијске опреме
     511472 Издаци за инвестиционо одржавање војне опреме
     511473 Издаци за инвестиционо одржавање опреме за цивилну заштиту
     511474 Издаци за инвестиционо одржавање ватрогасне опреме
     511475 Издаци за инвестиционо одржавање комуналне опреме
     511477 Издаци за инвестиционо одржавање остале специјалне опреме

    51148  
Издаци за инвестиционо одржавање производно-услужне опреме, алата и 
инвентара

     511481 Издаци за инвестиционо одржавање машина и уређаја
     511482 Издаци за инвестиционо одржавање алата
     511483 Издаци за инвестиционо одржавање инсталација
     511484 Издаци за инвестиционо одржавање производно-услужног намјештаја
     511485 Издаци за инвестиционо одржавање производно-услужног инвентара

     511487
Издаци за инвестиционо одржавање остале производно-услужне опреме, алата и 
инвентара

    51149  Издаци за инвестиционо одржавање осталих постројења и опреме

     511491
Издаци за инвестиционо одржавање лифтова, дизалица, покретних степеница и 
сл. електромашинских уређаја

     511492 Издаци за инвестиционо одржавање трафоа и агрегата
     511493 Издаци за инвестиционо одржавање мјерних и контролних инструмента и уређаја 
     511494 Издаци за инвестиционо одржавање прецизне и оптичке опреме

     511495
Издаци за инвестиционо одржавање опреме и постројења за заштиту животне 
средине

     511496 Издаци за инвестиционо одржавање осталог намјештаја и инвентара
     511497 Издаци за инвестиционо одржавање осталих постројења и опреме
   5115   Издаци за биолошку имовину
    51151  Издаци за основно стадо
     511511 Издаци за говеда
     511512 Издаци за коње
     511513 Издаци за свиње
     511514 Издаци за овце и козе
     511515 Издаци за перад
     511516 Издаци за рибе
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     511517 Издаци за пчеле
     511518 Издаци за остало основно стадо
    51152  Издаци за вишегодишње засаде
     511521 Издаци за воћњаке
     511522 Издаци за винограде
     511523 Издаци за хмељарнике
     511524 Издаци за вишегодишње украсно биље
     511528 Издаци за остале вишегодишње засаде
    51159  Издаци за осталу биолошку имовину
     511598 Издаци за осталу биолошку имовину
   5116   Издаци за инвестициону имовину
    51161  Издаци за инвестициону имовину у власништву 

     511611
Издаци по основу улагања у земљиште класификовано као инвестициона имовина 
у власништву

     511612
Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестицио-
на имовина у власништву

     511618 Издаци по основу осталих улагања у инвестициону имовину у власништву
    51163  Издаци за инвестициону имовину узету под оперативни закуп

     511631
Издаци по основу улагања у земљиште класификовано као инвестициона имовина 
узета под оперативни закуп

     511632
Издаци по основу улагања у грађевинске објекте класификоване као инвестицио-
на имовина узета под оперативни закуп

     511638
Издаци по основу осталих улагања у инвестициону имовину узету под оператив-
ни закуп

   5117   Издаци за нематеријалну произведену имовину
    51171  Издаци за нематеријалну произведену имовину
     511711 Издаци по основу улагања у истраживање и процјењивање минералних ресурса
     511712 Издаци за рачунарске програме
     511713 Издаци за оригинална забавна, књижевна и умјетничка дјела
     511714 Издаци по основу улагања у развој
     511718 Издаци за осталу нематеријалну произведену имовину
  512    И з д а ц и   з а   д р а г о ц ј е н о с т и
   5121   Издаци за драгоцјености
    51211  Издаци за драго камење и племените метале
     512111 Издаци за драго камење
     512112 Издаци за злато (немонетарно)
     512113 Издаци за платину
     512114 Издаци за сребро
     512118 Издаци за остале племените метале
    51212  Издаци за остале похрањене драгоцјености
     512121 Издаци за књиге
     512122 Издаци за умјетничка дјела
     512123 Издаци за накит
     512124 Издаци за архивску грађу
     512128 Издаци за остале похрањене драгоцјености
  513    И з д а ц и   з а   н е п р о и з в е д е н у   с т а л н у   и м о в и н у
   5131   Издаци за прибављање земљишта
    51311  Издаци за прибављање земљишта
     513111 Издаци за прибављање пољопривредног земљишта
     513112 Издаци за прибављање градског грађевинског земљишта
     513113 Издаци за прибављање осталог грађевинског земљишта
     513118 Издаци за прибављање осталог земљишта са припадајућом воденом површином
   5132   Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
    51321  Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
     513211 Издаци по основу улагања у побољшање пољопривредног земљишта
     513212 Издаци по основу улагања у побољшање градског грађевинског земљишта
     513213 Издаци по основу улагања у побољшање осталог грађевинског земљишта

     513218
Издаци по основу улагања у побољшање осталог земљишта са припадајућом во-
деном површином

   5133   Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта
    51331  Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта
     513311 Издаци за прибављање налазишта нафте
     513312 Издаци за прибављање налазишта земног гаса
     513313 Издаци за прибављање налазишта угља
     513314 Издаци за прибављање минералних налазишта метала
     513315 Издаци за прибављање минералних налазишта неметала 
     513318 Издаци за прибављање осталих подземних или површинских налазишта

   5134   
Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских нала-
зишта

    51341  Издаци по основу улагања у побољшање подземних и површинских налазишта
     513411 Издаци по основу улагања у побољшање налазишта нафте
     513412 Издаци по основу улагања у побољшање налазишта земног гаса
     513413 Издаци по основу улагања у побољшање налазишта угља
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     513414 Издаци по основу улагања у побољшање минералних налазишта метала
     513415 Издаци по основу улагања у побољшање минералних налазишта неметала 

     513418
Издаци по основу улагања у побољшање осталих подземних или површинска 
налазишта

   5135   Издаци за прибављање осталих природних добара
    51351  Издаци за прибављање шума 
     513511 Издаци за прибављање шума 
    51352  Издаци за прибављање вода
     513521 Издаци за прибављање вода
    51353  Издаци за прибављање паркова 
     513531 Издаци за прибављање националних паркова и резервата
    51354  Издаци за прибављање електромагнетних фреквенција
     513541 Издаци за прибављање електромагнетних фреквенција
    51359  Издаци за прибављање осталих природних добара
     513598 Издаци за прибављање осталих природних добара
   5136   Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара
    51361  Издаци по основу улагања у побољшање шума 
     513611 Издаци по основу улагања у побољшање шума 
    51362  Издаци по основу улагања у побољшање вода
     513621 Издаци по основу улагања у побољшање вода
    51363  Издаци по основу улагања у побољшање паркова
     513631 Издаци по основу улагања у побољшање националних паркова и резервата
    51364  Издаци по основу улагања у побољшање електромагнетних фреквенција
     513641 Издаци по основу улагања у побољшање електромагнетних фреквенција
    51369  Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара
     513698 Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних добара
   5137   Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
    51371  Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
     513711 Издаци за патенте
     513712 Издаци за концесије
     513713 Издаци за лиценце
     513718 Издаци за осталу нематеријалну непроизведену имовину
  514    И з д а ц и   з а   с т а л н у   и м о в и н у   н а м и ј е њ е н у   п р о д а ј и
   5141   Издаци за сталну имовину намијењену продаји
    51411  Издаци за сталну имовину намијењену продаји
     514111 Издаци за сталну имовину намијењену продаји
  515    И з д а ц и   з а   с т р а т е ш к е   з а л и х е
   5151   Издаци за стратешке залихе
    51511  Издаци за стратешке залихе
     515111 Издаци за залихе робних резерви
     515118 Издаци за остале стратешке залихе

  516    
И з д а ц и   з а  з а л и х е  м а т е р и ј а л а,   р о б е   и   с и т н о г   
и н в е н т а р а,   а м б а л а ж е   и   с л.

   5161   Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.
    51611  Издаци за залихе материјала за израду учинака
     516111 Издаци за основни материјал за израду учинака
     516112 Издаци за помоћни материјал за израду учинака
     516113 Издаци за гориво и мазиво за израду учинака
     516114 Издаци за материјал за паковање и транспортовање
     516118 Издаци за остали производно-услужни материјал
    51612  Издаци за залихе осталог материјала
     516121 Издаци за залихе канцеларијског материјала
     516122 Издаци за залихе материјала за одржавање чистоће
     516123 Издаци за залихе осталог режијског материјала
     516124 Издаци за залихе материјала за пољопривреду
     516125 Издаци за залихе медицинског и лабораторијског материјала 
     516126 Издаци за залихе материјала за образовање, науку, културу и спорт
     516127 Издаци за залихе специјалног материјала
     516128 Издаци за залихе осталог материјала
    51613  Издаци за залихе робе
     516131 Издаци за залихе робе
    51614  Издаци за залихе ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.
     516141 Издаци за залихе ситног инвентара
     516142 Издаци за залихе ауто-гума 
     516143 Издаци за залихе одјеће и обуће 
     516144 Издаци за залихе амбалаже 
     516148 Издаци за залихе осталог ситног инвентара 

  518    
И з д а ц и   з а   у л а г а њ е   н а   т у ђ и м   н е к р е т н и н а м а,   
п о с т р о ј е њ и м а   и   о п р е м и

   5181   Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
    51811  Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми
     518111 Издаци за улагање на туђим зградама и објектима
     518112 Издаци за улагање на туђим постројењима и опреми
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     518113 Издаци за улагање у туђе земљиште
  519    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   5199   Корективни рачун
    51999  Корективни рачун
     519999 Рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину

 58     
ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗМЕЂУ 
ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ

  581
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или унутар једини-
ца власти

  5811   
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти

   58111  
Издаци за произведену сталну имовину из трансакција са другим јединицама 
власти

    581111 Издаци према држави за произведену сталну имовину
    581112 Издаци према ентитету за произведену сталну имовину
    581113 Издаци према јединицама локалне самоуправе за произведену сталну имовину

    581114
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за произведену сталну 
имовину

    581119 Издаци према осталим јединицама власти за произведену сталну имовину
   58112  Издаци за драгоцјености из трансакција са другим јединицама власти
    581121 Издаци према држави за драгоцјености
    581122 Издаци према ентитету за драгоцјености
    581123 Издаци према јединицама локалне самоуправе за драгоцјености
    581124 Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за драгоцјености
    581129 Издаци према осталим јединицама власти за драгоцјености

   58113  
Издаци према за непроизведену сталну имовину из трансакција са другим једи-
ницама власти

    581131 Издаци према држави за непроизведену сталну имовину
    581132 Издаци према ентитету за непроизведену сталну имовину
    581133 Издаци према јединицама локалне самоуправе за непроизведену сталну имовину

    581134
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за непроизведену стал-
ну имовину

    581139 Издаци према осталим јединицама власти за непроизведену сталну имовину
   58114  Издаци за стратешке залихе из трансакција са другим јединицама власти
    581141 Издаци према држави за стратешке залихе
    581142 Издаци према ентитету за стратешке залихе
    581143 Издаци према јединицама локалне самоуправе за стратешке залихе
    581144 Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за стратешке залихе
    581149 Издаци према осталим јединицама власти за стратешке залихе

   58115  
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. из 
трансакција са другим јединицама власти

    581151
Издаци према држави за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и 
сл. 

    581152
Издаци према ентитету за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. 

    581153
Издаци према јединицама локалне самоуправе за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

    581154
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за залихе материјала, 
робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

    581159
Издаци према осталим јединицама власти за залихе материјала, робе и ситног 
инвентара, амбалаже и сл. 

   58119  
Издаци за осталу нефинансијску имовину из трансакција са другим јединица-
ма власти

    581191 Издаци према држави за осталу нефинансијску имовину
    581192 Издаци према ентитету за осталу нефинансијску имовину
    581193 Издаци према јединицама локалне самоуправе за осталу нефинансијску имовину

    581194
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за осталу нефинансијс-
ку имовину

    581199 Издаци према осталим јединицама власти за осталу нефинансијску имовину

  5812   
Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти 

   58121  
Издаци за произведену сталну имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

    581211
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти  за произве-
дену сталну имовину

   58122  
Издаци за драгоцјености из трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

    581221
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти за драгоцје-
ности

   58123  
Издаци за непроизведену сталну имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

    581231
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти за непроизве-
дену сталну имовину

   58124  
Издаци за стратешке залихе из трансакција са другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти 
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    581241
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти за стратешке 
залихе

   58125  
Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл.  из 
трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 

    581251
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти за залихе 
материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

   58129  
Издаци за осталу нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

    581299
Издаци према другим буџетским корисницима исте јединице власти за осталу 
нефинансијску имовину

  589    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   5899   Корективни рачун
    58999  Корективни рачун

     589999
Рачун за преузимање издатака за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти

 Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

6      ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ И ОТПЛАТУ ДУГОВА
 61     ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
  611    И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у

   6111   Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)
    61111  Издаци  за хартије од вриједности у земљи (изузев акција)
     611111 Издаци за обвезнице у земљи

     611112
Издаци за обвезнице у земљи емитоване за измирење обавеза по основу Закона о 
унутрашњем дугу

     611118 Издаци за остале хартије од вриједности у земљи (изузев акција)
    61112  Издаци за хартије од вриједности у иностранству (изузев акција)
     611121 Издаци за обвезнице у иностранству
     611128 Издаци за остале хартије од вриједности у иностранству (изузев обвезница)
   6112   Издаци за акције и учешћа у капиталу

    61121  
Издаци за акције и учешћа у капиталу у домаћим јавним финансијским субјек-
тима

     611211 Издаци за акције и учешћа у капиталу у Централној банци

     611212
Издаци за акције и учешћа у капиталу у Инвестиционо-развојној банци и фондо-
вима под њеном управом

     611218
Издаци за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним финансијским 
субјектима

    61122  
Издаци за акције и учешћа у капиталу у  домаћим јавним нефинансијским 
субјектима

     611221 Издаци за акције и учешћа у капиталу у  јавним предузећима
     611223 Издаци за акције и учешће у капиталу у ЈП Путевима и ЈП Аутопутевима РС

     611228
Издаци за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинансијским 
субјектима

    61123  
Издаци за акције и учешћа у капиталу у домаћим финансијским субјектима 
(осим јавних)

     611231 Издаци за акције и учешћа у капиталу у банкама
     611232 Издаци за акције и учешћа у капиталу у микрокредитним друштвима
     611233 Издаци за акције и учешћа у капиталу у лизинг друштвима
     611234 Издаци за акције и учешћа у капиталу у осигуравајућим друштвима
     611235 Издаци за акције и учешћа у капиталу у инвестиционим фондовима

     611238
Издаци за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим финансијским субјек-
тима

    61124  
Издаци за акције и учешћа у капиталу у домаћим нефинансијским субјектима 
(осим јавних)

     611241 Издаци за акције и учешћа у капиталу у привредним друштвима

     611248
Издаци за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим нефинансијским субјек-
тима

    61126  Издаци за акције и учешћа у капиталу у иностранству
     611261 Издаци за акције и учешћа у капиталу у међународним организацијама
     611262 Издаци за акције и учешћа у капиталу у страним финансијским институцијама
     611263 Издаци за акције и учешћа у капиталу у страним нефинансијским институцијама
     611268 Издаци за остале акције и учешћа у капиталу у иностранству
   6113   Издаци за финансијске деривате
    61131  Издаци за финансијске деривате у земљи
     611311 Издаци за фјучерсе у земљи
     611312 Издаци за форварде у земљи
     611313 Издаци за опције у земљи
     611314 Издаци за свопове у земљи
     611318 Издаци за остале финансијске деривате у земљи
    61132  Издаци за финансијске деривате у иностранству
     611321 Издаци за фјучерсе у иностранству
     611322 Издаци за форварде у иностранству
     611323 Издаци за опције у иностранству
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     611324 Издаци за свопове у иностранству
     611328 Издаци за остале финансијске деривате у иностранству
   6114   Издаци за дате зајмове
    61142  Издаци за зајмове дате домаћим јавним финансијским субјектима
     611421 Издаци за зајмове дате Централној банци

     611422
Издаци за зајмове дате Инвестиционо-развојној банци и фондовима под њеном 
управом

     611428 Издаци за зајмове дате осталим домаћим јавним финансијским субјектима
    61143  Издаци за зајмове дате домаћим јавним нефинансијским субјектима
     611431 Издаци за зајмове дате јавним предузећима
     611433 Издаци за зајмове дате ЈП Путевима и ЈП Аутопутевима РС
     611438 Издаци за зајмове дате осталим домаћим јавним нефинансијским субјектима
    61144  Издаци за зајмове дате домаћим финансијским субјектима (осим јавних)
     611441 Издаци за зајмове дате банкама
     611442 Издаци за зајмове дате микрокредитним друштвима
     611443 Издаци за зајмове дате лизинг друштвима
     611444 Издаци за зајмове дате осигуравајућим друштвима
     611445 Издаци за зајмове дате инвестиционим фондовима
     611448 Издаци за зајмове дате осталим домаћим финансијским субјектима
    61145  Издаци за зајмове дате домаћим нефинансијским субјектима (осим јавних)
     611451 Издаци за зајмове дате привредним друштвима
     611458 Издаци за зајмове дате осталим домаћим нефинансијским субјектима
    61146  Издаци за зајмове дате домаћим непрофитним субјектима
     611461 Издаци за зајмове дате удружењима грађана
     611462 Издаци за зајмове дате фондацијама
     611463 Издаци за зајмове дате спортским организацијама
     611468 Издаци за зајмове дате осталим домаћим непрофитним субјектима
    61147  Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћинствима у земљи
     611471 Издаци за зајмове дате физичким лицима и домаћинствима
     611472 Издаци за студентске и ђачке зајмове
     611478 Издаци за остале зајмове дате физичким лицима и домаћинствима у земљи
    61148  Издаци за зајмове дате радницима
     611481 Издаци за стамбене зајмове дате радницима
     611482 Издаци за потрошачке зајмове дате радницима
     611488 Издаци за остале зајмове дате радницима
    61149  Издаци за зајмове дате у иностранству
     611491 Издаци за зајмове дате страним владама
     611492 Издаци за зајмове дате међународним организацијама
     611493 Издаци за зајмове дате страним финансијским институцијама
     611494 Издаци за зајмове дате страним нефинансијским институцијама
     611495 Издаци за зајмове дате страним непрофитним организацијама
     611498 Издаци за остале зајмове дате у иностранству
   6115   Издаци по основу орочавања новчаних средстава

    61151  
Издаци по основу орочавања новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути

     611511
Издаци по основу  орочавања новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код домаћих јавних финансијских субјеката

     611512
Издаци по основу  орочавања новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     611513
Издаци по основу орочавања новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код  страних јавних финансијских субјеката

     611514
Издаци по основу орочавања новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    61152  
Издаци по основу орочавања новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути

     611521
Издаци по основу  орочавања новчаних средстава преко годину дана  у страној 
валути код домаћих јавних финансијских субјеката

     611522
Издаци по основу  орочавања новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     611523
Издаци по основу  орочавања новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код  страних јавних финансијских субјеката

     611524
Издаци по основу орочавања новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    61153  
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у домаћој ва-
лути

     611531
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у домаћој валути 
код домаћих јавних финансијских субјеката

     611532
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у домаћој валути 
код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     611533
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у домаћој валути 
код  страних јавних финансијских субјеката

     611534
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у домаћој валути 
код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    61154  
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у страној ва-
лути
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     611541
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код домаћих јавних финансијских субјеката

     611542
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     611543
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код  страних јавних финансијских субјеката

     611544
Издаци по основу орочавања новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код страних финансијских субјеката (осим јавних)

  618    
И з д а ц и   з а   ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   т р а н с а к ц и ј а   
и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   6181   
Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама вла-
сти

    61811  Издаци за обвезнице других јединица власти
     618111 Издаци за обвезнице државе
     618112 Издаци за обвезнице ентитета
     618113 Издаци за обвезнице јединица локалне самоуправе
     618114 Издаци за обвезнице фондова обавезног социјалног осигурања
     618119 Издаци за обвезнице осталих јединица власти

    61812  
Издаци за остале хартије од вриједности (изузев акција) других јединица вла-
сти

     618121 Издаци за остале хартија од вриједности (изузев акција) државе
     618122 Издаци за остале хартије од вриједности (изузев акција) ентитета

     618123
Издаци за остале хартије од вриједности (изузев акција) јединица локалне само-
управе

     618124
Издаци за остале хартије од вриједности (изузев акција) фондова обавезног со-
цијалног осигурања

     618129 Издаци за остале хартија од вриједности (изузев акција) осталих јединица власти
    61813  Издаци за финансијске деривате других јединица власти
     618131 Издаци за финансијске деривате државе
     618132 Издаци за финансијске деривате ентитета
     618133 Издаци за финансијске деривате јединица локалне самоуправе
     618134 Издаци за финансијске деривате фондова обавезног социјалног осигурања
     618139 Издаци за финансијске деривате осталих јединица власти
    61814  Издаци за зајмове дате другим јединицама власти
     618141 Издаци за зајмове дате држави
     618142 Издаци за зајмове дате  ентитету
     618143 Издаци за зајмове дате јединицама локалне самоуправе
     618144 Издаци за зајмове дате фондовима обавезног социјалног осигурања
     618149 Издаци за зајмове дате осталим јединицама власти

    61819  
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти

     618191 Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са државом
     618192 Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са ентитетом

     618193
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе

     618194
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са фондовима обавезног 
социјалног осигурања

     618199
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са осталим јединицама 
власти

   6182   
Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти 

    61821  Издаци за зајмове дате другим буџетским корисницима исте јединице власти 
     618211 Издаци за зајмове дате другим буџетским корисницима исте јединице власти 

    61829  
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

     618299
Остали издаци за финансијску имовину из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти 

  619    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   6199   Корективни рачун
    61999  Корективни рачун
     619999 Рачун за преузимање издатака за финансијску имовину
 62     ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА
  621    И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а
   6211   Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев акција)

    62111  
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности у земљи (изузев 
акција)

     621111 Издаци за отплату главнице по обвезницама у земљи

     621112
Издаци за отплату главнице по обвезницима у земљи емитованим за измирење 
обавеза по Закону о унутрашњем дугу

     621118
Издаци за отплату главнице по осталим хартијама од вриједности у земљи (осим 
акција)

    62112  
Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности у иностранству 
(изузев акција)

     621121 Издаци за отплату главнице по обвезницама у иностранству

     621128
Издаци за отплату главнице по осталим хартијама од вриједности у иностранству 
(изузев акција)
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   6212   Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима
    62121  Издаци за отплату главнице по финансијским дериватима у земљи
     621211 Издаци за отплату главнице по фјучерсима у земљи
     621212 Издаци за отплату главнице по форвардима у земљи
     621213 Издаци за отплату главнице по опцијама у земљи
     621214 Издаци за отплату главнице по своповима у земљи
     621218 Издаци за отплату главнице по осталим финансијским дериватима у земљи
    62122  Издаци за отплату главнице по финансијским дериватима у иностранству
     621221 Издаци за отплату главнице по фјучерсима у иностранству
     621222 Издаци за отплату главнице по форвардима у иностранству
     621223 Издаци за отплату главнице по опцијама у иностранству
     621224 Издаци за отплату главнице по своповима у страној валути
     621228 Издаци за отплату главнице по осталим финансијским дериватима у страној валути
   6213   Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи

    62132  
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих јавних финан-
сијских субјеката

     621321 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од Централне банке

     621322
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од Инвестиционо-развојне банке 
и фондова под њеном управом

     621328
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих јавних фи-
нансијских субјеката

    62133  
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих јавних нефинан-
сијских субјеката

     621331 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од јавних предузећа
     621333 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     621338
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих јавних нефи-
нансијских субјеката

    62134  
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих финансијских 
субјеката (осим јавних)

     621341 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од банака
     621342 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од микрокредитних друштава
     621343 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од лизинг друштава
     621344 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осигуравајућих друштава
     621345 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од инвестиционих фондова

     621348
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих финан-
сијских субјеката

    62135  
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од домаћих нефинансијских 
субјеката (осим јавних)

     621351 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од привредних друштава

     621358
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих нефинан-
сијских субјеката

    62139  
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих креди-
тора

     621399 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих домаћих кредитора
   6214   Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
    62141  Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
     621411 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од страних влада
     621412 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од међународних организација

     621413
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од страних финансијских инсти-
туција

     621414
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од страних нефинансијских ин-
ституција

     621418 Издаци за отплату главнице осталих зајмова примљених из иностранства
   6219   Издаци за отплату осталих дугова

    62191  
Готовинске исплате за измирење обавеза верификованих у складу са законом о 
унутрашњем дугу

     621911
Готовинске исплате за измирење обавеза верификованих у складу са законом о 
унутрашњем дугу

    62199  Издаци за отплату осталих дугова
     621999 Издаци за отплату осталих дугова

  628
И з д а ц и   з а   о т п л а т у   д у г о в а  и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   
и л и   у н у т а р    ј е д и н и ц а   в л а с т и 

   6281   Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти
    62811  Издаци према другим јединицама власти за отплату главнице по обвезницама
     628111 Издаци према држави за отплату главнице по обвезницама
     628112 Издаци према ентитету за отплату главнице по обвезницама

     628113
Издаци према јединицама локалне самоуправе за отплату главнице по обвезница-
ма

     628114
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за отплату главнице по 
обвезницама

     628119 Издаци према осталим јединицама власти за отплату главнице по обвезницама

    62812  
Издаци према другим јединицама власти за отплату главнице осталих хар-
тија од вриједности (изузев акција) 

     628121
Издаци према држави за отплату главнице осталих хартија од вриједности (изузев 
акција) 
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     628122
Издаци према ентитету за отплату главнице осталих хартија од вриједности (изу-
зев акција) 

     628123
Издаци према јединицама локалне самоуправе за отплату главнице осталих хар-
тија од вриједности (изузев акција) 

     628124
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за отплату главнице 
осталих хартија од вриједности (изузев акција) 

     628129
Издаци према осталим јединицама власти за отплату главнице осталих хартија од 
вриједности (изузев акција) 

    62813  
Издаци према другим јединицама власти за отплату дуга по финансијским 
дериватима 

     628131 Издаци према држави за отплату дуга по финансијским дериватима 
     628132 Издаци према ентитету за отплату дуга по финансијским дериватима 

     628133
Издаци према јединицама локалне самоуправе за отплату дуга по финансијским 
дериватима 

     628134
Издаци према фондовима обавезног социјалног осигурања за отплату дуга по 
финансијским дериватима 

     628139
Издаци према осталим јединицама власти за отплату дуга по финансијским дери-
ватима 

    62814  Издаци за отплату главнице зајмова примљених од других јединица власти
     628141 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од државе
     628142 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета
     628143 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од јединица локалне самоуправе

     628144
Издаци за отплату главнице зајмова примљених од фондова обавезног социјалног 
осигурања

     628149 Издаци за отплату главнице зајмова примљених од осталих јединица власти

    62819  
Остали издаци за отплату дугова из трансакција са другим јединицама вла-
сти

     628191 Остали издаци за отплату дугова из трансакција са државом
     628192 Остали издаци за отплату дугова из трансакција са ентитетом

     628193
Остали издаци за отплату дугова из трансакција са јединицама локалне самоупра-
ве

     628194
Остали издаци за отплату дугова из трансакција са фондовима обавезног социјал-
ног осигурања

     628199 Остали издаци за отплату дугова из трансакција са осталим јединицама власти

   6282   
Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте једини-
це власти 

    62821  
Издаци за отплату главнице зајмова према другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

     628211
Издаци за отплату главнице зајмова према другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

    62829  
Остали издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

     628299
Остали издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима исте једи-
нице власти 

  629    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   6299   Корективни рачун
    62999  Корективни рачун
     629999 Рачун за преузимање издатака за отплату дугова
 63     ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 
  631    О с т а л и   и з д а ц и  
   6311   Издаци по основу пореза на додату вриједност 
    63111  Издаци по основу пореза на додату вриједност 

     631111
Издаци по основу разлике излазног и улазног пореза на додату вриједност који се 
плаћа надлежној пореској институцији

     631112 Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа добављачима 
   6312   Издаци по основу депозита и кауција 
    63121  Издаци по основу депозита и кауција у земљи
     632111 Издаци по основу депозита и кауција у земљи
    63122  Издаци по основу депозита и кауција у иностранству
     631221 Издаци по основу депозита и кауција у иностранству
   6313   Издаци по основу аванса
    63131  Издаци по основу аванса у земљи

     631311
Издаци по основу датих аванса у земљи (који се затварају у сљедећој или наред-
ним годинама)

     631312
Импутирани издаци по основу затворених аванса (примљених у  претходној или 
ранијим година)

    63132  Издаци по основу аванса у иностранству

     631321
Издаци по основу аванса у иностранству (који се затварају у сљедећој или наред-
ним годинама)

     631322
Импутирани издатак по основу затворених аванса (примљених у  претходној или 
ранијим година)

   6319   Остали издаци
    63191  Остали издаци у земљи
     631911 Издаци у земљи за отплату неизмирених обавеза из ранијих година
     631919 Остали издаци у земљи
    63192  Остали издаци у иностранству
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     631921 Издаци у иностранству за отплату неизмирених обавеза из ранијих година
     631929 Остали издаци у  иностранству

  638    
О с т а л и   и з д а ц и   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   
ј е д и н и ц а   в л а с т и

   6381   Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 

    63811  
Издаци за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од фон-
да обавезног социјалног осигурања

     638111
Издаци за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања

     638119
Остали издаци за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања

    63812  
Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања

     638121
Издаци за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда оба-
везног социјалног осигурања

    63813  
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим 
јединицама власти као добављачима

     638131
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа држави као 
добављачима 

     638132
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа ентитету као 
добављачима

     638133
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа јединицама 
локалне самоуправе као добављачима 

     638134
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа фондовима 
обавезног социјалног осигурања као добављачима

     638139
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа осталим је-
диницама власти као добављачима 

    63814  Издаци по основу депозита и кауција другим јединицама власти
     638141 Издаци по основу депозита и кауција држави
     638142 Издаци по основу депозита и кауција ентитету
     638143 Издаци по основу депозита и кауција јединицама локалне самоуправе
     638144 Издаци по основу депозита и кауција фондовима обавезног социјалног осигурања
     638149 Издаци по основу депозита и кауција осталим јединицама власти

    63815  
Издаци по основу датих аванса другим јединицама власти (који се затварају у 
сљедећој или наредним годинама)

     638151
Издаци по основу датих аванса држави (који се затварају у сљедећој или наред-
ним годинама)

     638152
Издаци по основу датих аванса ентитету (који се затварају у сљедећој или наред-
ним годинама)

     638153
Издаци по основу датих аванса јединицама локалне самоуправе (који се затварају 
у сљедећој или наредним годинама)

     638154
Издаци по основу датих аванса фондовима обавезног социјалног осигурања (који 
се затварају у сљедећој или наредним годинама)

     638159
Издаци по основу датих аванса осталим јединицама власти (који се затварају у 
сљедећој или наредним годинама)

    63816  
Импутирани издаци по основу затворених аванса од других нивоа власти 
(примљених у  претходној или ранијим годинама)

     638161
Импутирани издаци по основу затворених аванса од државе (примљених у  прет-
ходној или ранијим годинама)

     638162
Импутирани издаци по основу затворених аванса од ентитета (примљених у  прет-
ходној или ранијим годинмаа)

     638163
Импутирани издаци по основу затворених аванса од јединица локалне самоуправе 
(примљених у  претходној или ранијим годинама)

     638164
Импутирани издаци по основу затворених аванса од фондова обавезног социјал-
ног осигурања (примљених у  претходној или ранијим годинама)

     638169
Импутирани издаци по основу затворених аванса од осталих јединица власти 
(примљених у  претходној или ранијим годинама)

    63819  Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти 
     638191 Остали издаци из трансакција са државом
     638192 Остали издаци из трансакција са ентитетом
     638193 Остали издаци из трансакција са јединицама локалне самоуправе
     638194 Остали издаци из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања
     638199 Остали издаци из трансакција са осталим јединицама власти

   6382   
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте једи-
нице власти 

    63821  
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим 
буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима 

     638211
Издаци по основу улазног пореза на додату вриједност који се плаћа другим 
буџетским корисницима исте јединице власти као добављачима

    63822  
Издаци по основу депозита и кауција другим буџетским корисницима исте 
јединице власти 

     638221
Издаци по основу депозита и кауција другим буџетским корисницима исте једи-
нице власти 

    63823  
Издаци по основу датих аванса другим буџетским корисницима исте јединице 
власти  (који се затварају у сљедећој или наредним годинама)

     638231
Издаци по основу датих аванса другим буџетским корисницима исте јединице 
власти  (који се затварају у сљедећој или наредним годинама)
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    63824  
Импутирани издаци по основу затворених аванса од других буџетских кори-
сника исте јединице власти  (примљених у  претходној или ранијим годинама)

     638241
Импутирани издаци по основу затворених аванса од других буџетских корисника 
исте јединице власти  (примљених у  претходној или ранијим годинама)

    63829  
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте једи-
нице власти 

     638299
Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

  639    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   6399   Корективни рачун
    63999  Корективни рачун
     639999 Рачун за преузимање осталих издатака

 Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

7      ПРИХОДИ
 71     ПОРЕСКИ ПРИХОДИ
  711    П р и х о д и   о д   п о р е з а   н а   д о х о д а к   и   д о б и т

   7111   Порези на доходак
    71111  Порези на доходак
     711111 Годишњи порез на доходак грађана 
     711112 Порез на приходе од ауторских права, патената и техничких унапређења
     711113 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства
     711114 Порез од приређивања игара на срећу
     711115 Порез на доходак грађана од других прихода

     711116
Порез на доходак за приходе од осигурања за измаклу корист као и за приходе од 
осигурања лица уколико није надокнађена претрпљена штета

     711117 Порез на доходак на приходе од пољопривреде и шумарства
   7112   Порези на добит правних лица
    71121  Порези на добит правних лица
     711211 Порез на добит правних лица резидената Републике Српске
     711212 Порез на добит правних лица неризидената Републике Српске
     711213 Порез по одбитку страном правном лицу
   7113   Порези на приходе капиталних добитака
    71131  Порези на приходе капиталних добитака
     711311 Порез на приходе од капитала
     711312 Порез на приходе од закупа или подзакупа непокретне и покретне имовине
     711313 Порез на приходе од капиталних добитака
     711314 Порез на приходе од других капиталних добитака
     711315 Порез на приходе од непокретности у паушалном износу
  712    Д о п р и н о с и  з а  с о ц и ј а л н о  о с и г у р а њ е
   7121   Доприноси за социјално осигурање
    71211  Доприноси за социјално осигурање

     712111

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која остварују приходе од 
ауторских права, патената и техничких унапређења, а нису осигурани по другом 
основу

     712112
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање физичких лица која се баве 
пољопривредном дјелатношћу као јединим или главним занимањем

     712113
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на исплаћена лична примања и 
друге приходе запослених којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем

     712114 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп стажа
     712115 Допринос за здравствено осигурање запослених
     712117 Средства солидарности за ПИО
    71212  Доприноси за социјално осигурање

     712121
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених које исплаћује За-
вод за запошљавање

     712122

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за одређене категорије лица ван 
радног односа од обвезника из члана 16. Закона о пензијском и инвалидском оси-
гурању

     712123

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица којима се накнадно 
утврђује стаж осигурања по  рјешењу Фонда за пензијско и инвалидско осигурање 
запослених

     712124 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање
     712125 Допринос по основу уплата дуга из ранијих година

     712127
Допринос за осигурање од незапослености за лица на породиљском одсуству које 
плаћа исплатилац накнаде, односно плате

     712128 Допринос за дјечију заштиту
     712129 Остали доприноси
    71213  Доприноси за социјално осигурање

     712131
Допринос за здравствено осигурање физичких лица која се баве пољопривредном 
дјелатношћу као јединим или главним занимањем

     712132
Допринос за здравствено осигурање за лица за случај повреда на раду и профе-
сионалног обољења из члана 17. Закона о здравственом осигурању



 

106 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 22.11.2016.

     712133

Допринос за здравствено осигурање  лица која остварују приходе од ауторских 
права, патената или техничких унапређења, а нису обавезно осигурани по другом 
основу

     712134

Допринос за здравствено осигурање земљорадника који се баве пољопривредом 
ако нису запослени или не обављају самосталну дјелатност као основно зани-
мање, других физичких лица која су власници, имаоци права коришћења или пло-
доуживања или шумског земљишта

     712135 Допринос за проширено здравствено осигурање

     712136
Допринос за здравствено осигурање лица која обављају самосталну дјелатност 
као основно занимање, оснивача, односно власника предузећа и радње 

     712137
Допринос за здравствено осигурање незапослених лица које плаћа Завод за запо-
шљавање

     712138
Допринос за осигуране од незапослености за лица која обављају самосталну дје-
латност

    71214  Доприноси за социјално осигурање

     712141
Допринос за здравствено осигурање корисника пензије и корисника других новча-
них накнада који уплаћују Фондови за пензијско и инвалидско осигурање 

     712142
Допринос за здравствено осигурање незапослених лица које плаћа Завод за запо-
шљавање

     712143 Допринос за проширено здравствено осигурање

     712144
Допринос за здравствено осигурање из буџета Републике за лица којима је при-
знато право по основу Закона о правима бораца

     712145 Допринос за здравствено осигурање по основу дуга из ранијих година
     712146 Допринос за здравствено осигурање по основу иностраног осигурања

     712147
Допринос за здравствено осигурање по основу материјалног обезбјеђења од стра-
не Центра за социјални рад

     712148 Допринос за здравствено осигурање из буџета Републике за незапослена лица
     712149 Остали доприноси за здравствено осигурање
    71215  Доприноси за социјално осигурање

     712151

Допринос за осигурање од незапослености осигураника који остварују приходе од 
ауторских права патената и техничких унапређења, а нису осигурани по другом 
основу

     712152
Допринос за осигурање од незапослености лица која се добровољно осигуравају 
за случај незапослености

     712159 Остали доприноси за осигурање од незапослености
    71216  Доприноси за социјално осигурање

     712161
Допринос за дјечију заштиту по другим основима прописаним Законом о дјечијој 
заштити

     712169 Остали доприноси
    71217  Доприноси за социјално осигурање

     712171
Посебан допринос за професионалну рехабилитацију и запошљавање лица са 
инвалидитетом

     712172 Посебан допринос за солидарност
    71219  Доприноси за социјално осигурање

     712191
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која остварују приходе од 
ауторских права, патената и техничких унапређења

     712192

Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослена лица која примају 
накнаду за вријеме привремене спријечености за рад (боловање) по прописима о 
здравственом осигурању које плаћа Завод за здравствено осигурање

     712193 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за добровољно осигурање

     712194
Допринос за здравствено осигурање лица која остварују приходе од ауторских 
права, патената и техничких унапређења

     712195
Допринос за здравствено осигурање корисника пензије и других накнада који 
исплаћују Фондови за пензијско и инвалидско осигурање

     712196
Допринос за осигурање од незапослености осигураника који остварују приходе од 
ауторских права, патената и техничких унапређења

     712199
Доприноси на лична примања, накнаде и приходе осигураника за обавезно осигу-
рање

  713    
П о р е з и   н а   л и ч н а   п р и м а њ а   и   п р и х о д е  о д   
с а м о с т а л н и х   д ј е л а т н о с т и

   7131   Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
    71311  Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
     713111 Порез на приходе од самосталних дјелатности
     713112 Порез на приходе од самосталне дјелатности у паушалном износу
     713113 Порез на лична примања

     713114
Порез на лична примања лица која самостално обављају привредну и професио-
налну дјелатност

  714    П о р е з и   н а   и м о в и н у
   7141   Порези на имовину
    71411  Порези на имовину
     714111 Порез на имовину
     714112 Порез на непокретности
   7142   Порези на насљеђе и поклоне
    71421  Порези на наљеђе и поклоне
     714211 Порез на наслијеђе и поклоне
   7143   Порези на финансијске и капиталне трансакције
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    71431  Порези на финансијске и капиталне трансакције
     714311 Порез на пренос непокретности и права
   7149   Остали порези на имовину
    71491  Остали порези на имовину
     714911 Порез на употребу моторних возила
     714912 Порез на употребу мобилних телефона
     714913 Порез на употребу и држање чамаца, пловећих постројења и јахти
     714914 Порез на употребу и држање ваздухоплова и летјелица
     714915 Порез на држање и ношење оружја
  715    П о р е з и   н а   п р о м е т   п р о и з в о д а   и   у с л у г а
   7151   Порези на промет производа 

    71511  Порези на промет производа
     715111 Општи порез на промет по општој стопи
     715112 Општи порез на промет по нижој стопи
     715113 Општи порез на промет на деривате нафте
     715114 Општи порез на промет на дуванске прерађевине
     715115 Општи порез на промет алкохолних пића 
     715116 Општи порез на промет кафе
     715117 Општи порез на промет лож-уља
   7152   Порези на промет услуга
    71521  Порези на промет услуга
     715211 Општи порез на промет услуга по општој стопи
     715212 Општи порез на промет услуга у годишњем паушалном износу
   7153   Акцизе

    71531  Акцизе
     715311 Акциза на деривате нафте
     715312 Акциза на дуванске прерађевине
     715313 Акциза на алкохолна пића
     715314 Акциза на лож уље
     715315 Акциза на кафу
     715316 Акциза на безалкохолна пића
     715317 Акциза на луксузне производе
    71532  Акцизе
     715321 Акциза на извоз обле и резане грађе
  716    Ц а р и н е   и   у в о з н е   д а ж б и н е
   7161   Царине и увозне дажбине
    71611  Царине и увозне дажбине
     716111 Царина
     716112 Посебна такса на увезену робу

     716113
Посебна такса при увозу по Одлуци о плаћању посебне таксе на робу која се уво-
зи

     716116 Дажбина за царинско евидентирање
     716117 Лежарина за робу смјештену у царинске магацине и стоваришта
     716118 Посебна такса која се плаћа при извозу производа
  717    И н д и р е к т н и   п о р е з и  п р и к у п љ е н и   п р е к о   У И О
   7171   Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно
    71711  Индиректни порези прукупљени преко УИО - збирно
     717111 Индиректни порези прикупљени преко УИО - збирно
     717112 Индиректни порези прикупљени преко УИО – поравнање збирно
    71719  Индиректни порези прикупљени преко УИО - по врстама
     717191 Порез на додату вриједност
     717192 Царинске дажбине, накнаде за царинско евидентирање и посебне дажбине
     717193 Акциза на увозне производе
     717194 Акциза на домаће производе
     717195 Накнада за путеве из цијене нафте и нафтних деривата
     717196 Накнада за изградњу аутопутева из цијене нафте и нафтних деривата
     717197 Приходи од терминала, закупнина и складиштења 
     717198 Приходи од новчаних казни
     717199 Остали приходи и накнаде
  719    О с т а л и   п о р е с к и   п р и х о д и
   7191   Остали порески приходи
    71911  Остали порески приходи
     719111 Посебан порез за редовно одвијање жељезничког саобраћаја
     719112 Порез на приходе од приређивања игара на срећу и забавних игара
     719113 Порез на добитке од игара на срећу
     719119 Остали порески приходи
 72     НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ

  721    
П р и х о д и   о д   ф и н а н с и ј с к е  и   н е ф и н а н с и ј с к е   
и м о в и н е   и   п о з и т и в н и х   к у р с н и х   р а з л и к а

   7211   Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 
    72111  Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права 

     721111
Приход од дивиденди и удјела у профиту у јавним предузећима и финансијским 
институцијама
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     721112
Приход од давања права на експлоатацију природних ресурса, патената и аутор-
ских права

     721119 Остали приходи од финансијске и нематеријалне имовине
   7212   Приходи од закупа и ренте
    72122  Приходи од закупа и ренте

     721221
Приходи од давања у закуп објеката Републике и управа јавних служби који се 
финансирају из Буџета Републике

     721222
Приходи од давања у закуп објеката општине, града и установа – јавних служби 
који се финансирају из буџета општине

     721223 Приходи од земљишне ренте
     721224 Приходи од закупнине земљишта у својини Републике

   7213   Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте 

    72131  
Приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима (укључујући и 
средства орочена преко ноћи)

     721311 Приход од камата на новчана средства на редовним трезорским рачунима
     721312 Приход од камата на новчана средства на намјенским трезорским рачунима
     721313 Приход од камата на новчана средства на подрачунима код Централне банке
     721314 Приход од камата на новчана средства на рачунима за прикупљање јавних прихода
     721315 Приход од камата на новчана средства на рачунима приватизације
     721316 Приход од камата на новчана средства на рачунима сукцесије

     721317
Приход од камата на новчана средства на банковним рачунима изван система тре-
зора – властити рачуни буџетских корисника

     721319 Приход од камата на остала новчана средства

    72132  
Приходи од камата на орочена новчана средства (осим средстава орочених 
преко ноћи)

     721321 Приход од камата на орочена новчана средства са редовних трезорских рачуна
     721322 Приход од камата на орочена новчана средства са намјенских трезорских рачуна
     721323 Приход од камата на орочена новчана средства са подрачуна код Централне банке

     721324
Приход од камата на орочена новчана средства са рачуна за прикупљање јавних 
прихода

     721325 Приход од камата на орочена новчана средства са рачуна приватизације
     721326 Приход од камата на орочена новчана средства са рачуна сукцесије

     721327
Приход од камата на орочена новчана средства са банковних рачуна изван система 
трезора – властити рачуни буџетских корисника

     721329 Приход од камата на остала орочена новчана средства
   7214   Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
    72141  Приходи од хартија од вриједности
     721411 Приход од мјеница
     721412 Приход од обвезница
     721413 Приход од благајничких и комерцијалних записа
     721414 Приход од цертификата о депозиту
     721415 Приход од трезорских записа
     721419 Приход од осталих хартија од вриједности
    72142  Приходи од финансијских деривата
     721421 Приход од фјучерса
     721422 Приход од форварда
     721423 Приход од опција
     721424 Приход од свопова
     721429 Приход од осталих финансијских деривата

   7215   Приходи од камата и осталих накнада на дате зајмове

    72152  
Приходи од камата на дате зајмове домаћим јавним финансијским субјекти-
ма

     721521 Приход од камате на дате зајмове Централној банци

     721522
Приход од камата на дате зајмове Инвестиционо-развојној банци и фондовима под 
њеном управом

     721529
Приход од камате на дате зајмове осталим домаћим јавним финансијским субјек-
тима

    72153  
Приходи од камате на дате зајмове домаћим јавним нефинансијским субјек-
тима

     721531 Приход од камата на дате зајмове домаћим јавним предузећима
     721533 Приходи од камата на дате зајмове ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     721539
Приход од камате на дате зајмове осталим домаћим јавним нефинансијским 
субјектима

    72154  
Приходи од камата на дате зајмове домаћим финансијским субјектима (осим 
јавних)

     721541 Приход од камата на дате зајмове домаћим банкама
     721542 Приход од камата на дате зајмове домаћим микрокредитним друштвима
     721543 Приход од камата на дате зајмове лизинг друштвима
     721544 Приход од камата на дате зајмове осигуравајућим друштвима
     721545 Приход од камата на дате зајмове инвестиционим фондовима
     721549 Приход од камата на дате зајмове осталим домаћим финансијским субјектима

    72155  
Приходи од камата на дате зајмове домаћим нефинансијским субјектима 
(осим јавних)

     721551 Приход од камате на дате зајмове домаћим предузећима
     721559 Приход од камата на дате зајмове осталим домаћим нефинансијским субјектима
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    72156  Приходи од камата на дате зајмове домаћим непрофитним субјектима
     721561 Приход од камата на дате зајмове удружењима грађана
     721562 Приход од камата на дате зајмове фондацијама
     721563 Приход од камата на дате зајмове спортским организацијама
     721569 Приход од камата на дате зајмове осталим домаћим непрофитним субјектима

    72157  
Приходи од камата на зајмове дате радницима, физичким лицима и домаћин-
ствима у земљи

     721571 Приход од камата на дате стамбене зајмове радницима
     721572 Приход од камата на дате потрошачке зајмове радницима
     721573 Приход од камата на дате зајмове физичким лицима и домаћинствима
     721574 Приход од камата на дате студентске и ђачке зајмове

     721579
Приход од камата на дате остале зајмове радницима, физичким лицима и до-
маћинствима у земљи

    72158  Приходи од камата на дате зајмове у иностранству
     721581 Приход од камата на дате зајмове страним владама
     721582 Приход од камата на дате зајмове међународним организацијама
     721583 Приход од камата на дате зајмове страним финансијским институцијама
     721584 Приход од камата на дате зајмове страним нефинансијским институцијама
     721585 Приход од камата на дате зајмове страним непрофитним организацијама
     721589 Приход од камата на остале зајмове дате у иностранству
    72159  Приходи од осталих накнада на дате зајмове

     721592
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове у 
земљи

     721593
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове у 
иностранству

   7216   
Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика  из пословних 
и инвестиционих активности 

    72161  
Приход по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и 
инвестиционих активности 

     721613
Приход по основу реализованих позитивних курсних разлика из пословних и ин-
вестиционих активности 

  722    
Н а к н а д е   и   т а к с е   и   п р и х о д и   о д   п р у ж а њ а   ј а в н и х   
у с л у г а

   7221   Административне накнаде и таксе
    72211  Републичке административне накнаде и таксе
     722111 Републичке административне таксе
     722112 Посебна републичка такса
     722113 Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима јавног превоза
     722114 Накнада за регистрацију паса

     722115
Остале административне таксе по основу услуга Министарства унутрашњих по-
слова

     722116 Средства за распуштање колективних центара у Републици Српској
     722117 Таксе за издавање одобрења за приређивање игара на срећу
     722118 Посебна републичка такса на нафтне деривате
     722119 Накнаде за пријем, одрицање и отпуст из држављанства Републике Српске и БиХ
    72212  Општинске административне накнаде и таксе
     722121 Општинске административне таксе
    72213  Градске административне накнаде и таксе
     722131 Градске административне таксе
   7222   Судске накнаде и таксе
    72221  Републичке судске накнаде и таксе
     722211 Републичке судске таксе
     722213 Малопродајна такса
   7223   Комуналне накнаде и таксе
    72231  Локалне комуналне накнаде и таксе
     722311 Комуналне таксе за држање животиња
     722312 Комуналне таксе на фирму
     722313 Комуналне таксе за држање моторних, друмских и прикључних возила

     722314
Комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама или испред по-
словног простора у пословне сврхе

     722315 Комуналне таксе за држање средстава за игру
     722316 Комуналне таксе за привређивање музичког програма у угоститељским објектима

     722317
Комуналне таксе за коришћење витрина за излагање робе ван пословне простори-
је

     722318 Комунална такса за коришћење рекламних паноа

     722319

Комунална такса за коришћење простора за паркирање моторних, друмских и 
прикључних возила на уређеним и обиљеженим мјестима која је за то одредила 
скупштина општине, односно града

    72232  Боравишне накнаде и таксе
     722321 Боравишна такса
    72239  Остале локалне комуналне накнаде и таксе

     722391
Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање 
шатора или друге облике привременог коришћења

     722392
Комунална такса за држање и коришћење пословних просторија и пословних нап-
рава на води осим пристана који се користе у пограничном ријечном саобраћају
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     722393

Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова на води осим чамаца 
који користе организације које врше одржавање и обиљежавање пловних путева, 
државни органи, органи локалне самоуправе

     722394
Комунална такса за држање ресторана и других угоститељских и забавних објека-
та на води

     722395 Комунална такса за коришћење обале у пословне сврхе
     722396 Комуналне таксе на остале предмете таксирања
   7224   Накнаде по разним основима
    72241  Накнаде за грађевинско земљиште
     722411 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
     722412 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
    72242  Накнаде за путеве 
     722421 Накнада за коришћење путева
     722422 Накнада за инострана друмска моторна возила
     722423 Накнада за путеве која се плаћа при регистрацији возила на моторни погон
     722424 Накнада за коришћење минералних сировина
     722425 Накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта
     722426 Накнада за изградњу јавних склоништа
     722427 Накнада за Ауто-мото савез Републике Српске
    72243  Накнаде за шуме

     722431
Накнада за коришћење шума, накнада за  посјечено дрво које се ставља у промет, 
односно користи за сопствене потребе правних лица

     722432
Накнада за посјечено дрво које се користи, односно ставља у промет за сопствене 
потребе грађана

     722433 Накнада за коришћење осталих шумских производа
     722434 Средства за проширену репродукцију шума

     722435
Накнаде за коришћење шума и шумског земљишта – средства за развој неразвије-
них дијелова општине остварена продајом шумских сортимената

     722436
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта у својини РС – проста репро-
дукција

     722437 Накнада за обављање послова од општег интереса у шумама у приватној својини

     722438
Накнаде за закуп земљишта, изузимање земљишта, искрчену шуму и средства од 
незаконито стечене користи из шуме

    72244  Накнаде за воде
     722441 Општа водопривредна накнада
     722442 Накнада за воде за пиће у јавном водоснабдијевању
     722443 Накнада за воде за друге намјене и друге случајеве намјене за људску употребу
     722444 Накнада за воде за наводњавање
     722445 Накнада за воде и минералне воде које се користе за флаширање

     722446
Накнада за заштиту вода коју плаћају власници транспортних средстава која кори-
сте нафту или нафтне деривате

     722447 Накнада за испуштање отпадних вода
     722448 Накнада за производњу електричне енергије добијене коришћењем хидроенергије
     722449 Накнада за одводњавање (од правних лица и грађана)
    72245  Накнаде за заштиту биљних и животињских врста
     722451 Средства остварена од сточне карте у промету стоке
     722452 Накнаде за извршене ветеринарско-санитарне прегледе

     722453
Накнада за извршени преглед животиња и издавање и продужења важења увје-
рења о здравственом стању животиња

     722455 Накнада за стављање у промет заштићених дивљих биљних и животињских врста
     722456 Накнаде за противградну заштиту
     722457 Накнада за употребу вјештачких ђубрива и хемикалија за заштиту биља
     722458 Накнаде за коришћење ловног фонда
    72246  Остале накнаде
     722461 Накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса
     722462 Накнада за коришћење минералних вода
     722463 Накнада за извађени материјал из водотока
     722464 Накнада за воде за узгој рибе
     722465 Накнада за воде за индустријске процесе, укључујући и термоелектране
     722466 Накнада за финансирање премјера и успоставу катастра некретнина
     722467 Средства за финансирање посебних мјера заштите од пожара

     722468
Накнада за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енер-
гије

     722469 Накнада за узгој рибе у кавезима потопљеним у површинским водама
    72247  Накнаде за трошкове судског поступка
     722471 Накнаде трошкова бранилаца по службеној дужности
     722472 Накнаде осталих трошкова кривичног поступка
    72248  Накнаде за приређивање игара на срећу
     722481 Накнада за приређивање лутријских игара на срећу
     722482 Накнада за приређивање електронских лутријских игара на срећу
     722483 Накнада за приређивање електронских игара на срећу у казину
     722484 Накнада за приређивање кладионичких игара на срећу
     722485 Накнада за приређивање игара на срећу на аутоматима
     722486 Накнада за приређивање интернет игара на срећу
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     722487 Накнаде за приређивање забавних игара
     722488 Накнада за приређивање наградних игара
     722489 Остале накнаде за приређивање игара на срећу
    72249  Концесионе накнаде 

     722491
Концесионе накнаде за коришћење природних и других добара од општег инте-
реса

   7225   Приходи од пружања јавних услуга
    72251  Приходи републичких органа
     722511 Приходи републичких органа и организација
     722512 Накнаде које плаћају студенти за упис, полагање испита и школарине и слично
     722513 Царинско евидентирање
     722515 Посебна такса која се плаћа у поступку принудне наплате
     722516 Приходи републичких органа и организација – Нотари 

     722517
Приходи републичких органа и оранизација – Републичка управа царина – остали 
приходи

     722518
Приходи републичких органа и организација – Републичка управа јавних прихода 
– средства остварена у поступку контроле 

     722519 Приходи републичких органа и организација – Републичка тржишна инспекција
    72252  Приходи општинских органа
     722521 Приходи општинских органа управе
    72253  Приходи институција високог образовања
     722531 Приходи остварени од научноистраживачког рада (домаћи и страни пројекти)
     722532 Приходи од организовања научностручних скупова

     722533
Приходи остварени од накнада за постдипломске студије организоване по „ста-
ром“ моделу, ради стицања научног степена магистар наука

     722534
Приходи остварени од накнада за други циклус студија организован ради стицања 
звања мастер и за трећи циклус за стицање звања доктор наука

     722535
Приходи остварени од накнада за стицање научног степена доктор наука (по „ста-
ром“ моделу)

     722536 Приходи остварени од умјетничко-стваралачког рада

     722537
Приходи остварени израдом стручних студија и пројеката, издавањем атеста и по 
основу овлашћења

     722538 Приходи од издавачке дјелатности
     722539 Остали приходи
    72254  Приходи институција високог образовања

     722541
Приходи од нострификација диплома за студенте прелазнике са других факултета, 
због наставка образовања

     722542

Приходи од едукације трећих лица, која се не сматрају образовањем првог циклу-
са студија (обука за рад на рачунарима, стручни испит, доквалификације, због 
наставка образовања...)

     722543 Приходи од закупнина
     722544 Приходи остварени израдом софтвера
     722545 Приходи од консултантских услуга
     722546 Приходи од уступања знака факултета и универзитета
     722547 Приходи од продаје скрипти и уџбеника
     722548 Приходи од пружања услуга овлашћених лабораторија

     722549
Приходи од чланарина (библиотека, читаоница, часописи, коришћење музичких и 
спортских инструмената и прибора)

    72255  Приходи институција високог образовања

     722551
Приходи од школовања, доквалификације и преквалификације кандидата за про-
фесоре разредне наставе

    72259  Остали приходи од пружања јавних услуга
     722591 Властити приходи буџетских корисника општина/градова
  723    Н о в ч а н е   к а з н е
   7231   Новчане казне
    72311  Републичке новчане казне

     723111
Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка за прекршаје про-
писане законом

     723112
Новчане казне за прекршаје и трошкови прекршајног поступка који се води код 
општинских судова за прекршаје

     723113 Новчане казне за саобраћајне прекршаје
     723114 Новчане казне за кривична дјела
     723115 Новчане казне за прекршаје, које изричу надлежни републички органи
     723117 Новчане казне за прекршаје установљене прописима о заштити животиња

     723118
Одузета имовинска корист и средства добијена продајом одузетих предмета из 
надлежности Републичке тржишне инспекције

     723119
Одузета средства и имовинска корист у поступцима из надлежности републичких 
органа

    72312  Општинске новчане казне

     723121

Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом 
скупштине општине, односно града, као и одузета имовинска корист у том по-
ступку

     723129 Остале општинске казне
    72313  Средства од продаје одузете робе у царинском поступку
     723131 Средства од продаје одузете робе у царинском поступку
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  728    

П р и х о д и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и   н е ф и н а н с и ј с к е   
и м о в и н е   и   т р а н с а к ц и ј а   р а з м ј е н е   и з м е ђ у   и л и   
у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   7281   
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција са другим 
јединицама власти

    72811  Приходи од закупа од других јединица власти
     728111 Приход од закупа од државе
     728112 Приход од закупа од ентитета 
     728113 Приход од закупа од јединица локалне самоуправе
     728114 Приход од закупа од фондова обавезног социјалног осигурања
     728119 Приход од закупа од осталих јединица власти

    72812  
Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од других 
јединица власти 

     728121 Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од државе
     728122 Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од ентитета 

     728123
Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од јединица 
локалне самоуправе

     728124
Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата од фондова 
обавезног социјалног осигурања 

     728129
Приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата  од осталих 
јединица власти 

    72813  Приходи од камата на дате зајмове другим јединицама власти
     728131 Приход од камата на дате зајмове држави
     728132 Приход од камата на дате зајмове ентитетима 
     728133 Приход од камата на дате зајмове јединицама локалне самоуправе
     728134 Приход од камате на дате зајмове фондовима обавезног социјалног осигурања
     728139 Приход од камата на дате зајмове осталим јединицама власти
    72814  Приходи од осталих накнада за дате зајмове другим јединицама власти

     728141
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове 
држави

     728142
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове 
ентитетима

     728143
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове 
јединицама локалне самоуправе

     728144
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове 
фондовима обавезног социјалног осигурања

     728149
Приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате зајмове 
осталим јединицама власти

    72815  
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестицио-
них трансакција са другим јединицама власти

     728151
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са државом

     728152
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са ентитетом

     728153
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са јединицом локалне самоуправе

     728154
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања

     728159
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција са осталим јединицама власти

    72816  Приходи из трансакција размјене са другим јединицама власти
     728161 Приходи из трансакција размјене са државом
     728162 Приходи из трансакција размјене са ентитетом
     728163 Приходи из трансакција размјене са јединицом локалне самоуправе
     728164 Приходи из трансакција размјене са фондовима обавезног социјалног осигурања
     728169 Приходи из трансакција размјене са осталим јединицама власти

    72189  
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција 
размјене са другим јединицама власти

     721891
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене са државом

     721892
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене са ентитетом

     721893
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене са јединицом локалне самоуправе

     721894
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене са фондовима обавезног социјалног осигурања

     721899
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене са осталим јединицама власти

   7282   
Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција унутар 
исте јединице власти 

    72821  Приходи од закупа унутар исте јединице власти
     728211 Приходи од закупа унутар исте јединице власти
    72822  Приходи од камата на дате зајмове унутар исте јединице власти
     728221 Приходи од камата на дате зајмове унутар исте јединице власти
    72823  Приходи од осталих накнада за дате зајмове унутар исте јединице власти
     728231 Приходи од осталих накнада за дате зајмове унутар исте јединице власти
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    72824  
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестицио-
них трансакција унутар исте јединице власти

     728241
Приходи по основу позитивних курсних разлика из пословних и инвестиционих 
трансакција унутар исте јединице власти

    72825  Приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти
     728251 Приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти

    72829  
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција 
размјене унутар исте јединице власти

     728299
Остали приходи од финансијске и нефинансијске имовине и из трансакција ра-
змјене унутар исте јединице власти

  729    О с т а л и   н е п о р е с к и   п р и х о д и 
   7291   Остали непорески приходи
    72911  Остали републички непорески приходи
     729111 Средства солидарности
     729112 Средства лутрије за хуманитарне сврхе
     729113 Остали републички непорески приходи 
     729114 Остали укинути републички приходи 
    72912  Остали општински непорески приходи
     729121 Самодопринос на територији општине/града
     729122 Самодоприноси из прихода земљорадника
     729123 Самодоприноси из прихода лица која обављају самосталну дјелатност
     729124 Остали општински непорески приходи
     729129 Остали укинути општински/градски приходи
 73     ГРАНТОВИ
  731    Грантови
   7311   Грантови из иностранства
    73111  Текући грантови из иностранства
     731111 Текући грантови од страних влада
     731112 Текући грантови од међународних организација
     731119 Остали текући грантови из иностранства
    73112  Капитални грантови из иностранства
     731121 Капитални грантови од страних влада
     731122 Капитални грантови од међународних организација
     731129 Остали капитални грантови из иностранства
   7312   Грантови из земље
    73121  Грантови из земље
     731211 Текући грантови од правних лица у земљи
     731212 Текући грантови од физичких лица у земљи
     731219 Остали текући грантови из земље
    73122  Капитални грантови из земље
     731221 Капитални грантови од правних лица у земљи
     731222 Капитални грантови од физичких лица у земљи
     731229 Остали капитални грантови из земље
 77     ПРИХОДИ ОБРАЧУНСКОГ КАРАКТЕРА

  771    П р и х о д и   о б р а ч у н с к о г   к а р а к т е р а  
   7711   Приходи од реализације залиха
    77111  Приходи од реализације стратешких залиха
     771111 Приходи од реализације стратешких залиха
    77114  Приходи од реализације залиха довршених учинака
     771141 Приходи од реализације залиха довршених учинака у складишту
     771142 Приходи од реализације залиха довршених учинака у малопродаји
    77115  Приходи од реализације залиха робе
     771151 Приходи од реализације залиха робе у складишту
     771152 Приходи од реализације залиха робе у велепродаји
     771153 Приходи од реализације залиха робе у малопродаји
   7712   Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака
    77121  Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака
     771211 Корекција прихода за промјене вриједности залиха учинака
   7713   Приходи од укидања резервисања по основу обавеза
    77131  Приходи од укидања резервисања по основу обавеза
     771311 Приходи од укидања резервисања по судским рјешењима
     771312 Приходи од укидања резервисања  за поврат и прекњижавање јавних прихода
     771313 Приходи од укидања резервисања по основу уговорених обавеза
     771314 Приходи од укидања резервисања за завршетак радова у гарантном року

     771315
Приходи од укидања резервисања  за трошкове у гарантном року за продату робу 
са гаранцијом

     771319 Приходи од укидања осталих резервисања по основу обавеза
   7714   Финансијски приходи обрачунског карактера
    77141  Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика
     771411 Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на новчана средства
     771412 Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на потраживања 
     771413 Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе 
     771419 Остали приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика 



 

114 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 22.11.2016.

    77142  Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
     771421 Приходи по основу ефеката валутне клаузуле
    77143  Обрачунати приходи од дивиденди, учешћа у капиталу и сличних права
     771431 Обрачунати приходи од дивиденди, учешћа у капиталу и сличних права
    77144  Обрачунати приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
     771441 Обрачунати приходи од камата на новчана средства на банковним рачунима
     771442 Обрачунати приходи од камата на орочена средства на банковним рачунима
    77145  Обрачунати приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
     771451 Обрачунати приходи од хартија од вриједности
     771452 Обрачунати приходи од финансијских деривата
    77146  Обрачунати приходи од камата на зајмове дате у земљи

     771461
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове ИРБ и фондовима под њеном упра-
вом

     771462
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове осталим домаћим јавним финан-
сијским субјектима

     771463 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     771464
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове осталим домаћим јавним нефинан-
сијским субјектима

     771465
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове домаћим финансијским субјектима 
(осим јавних)

     771466
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове домаћим нефинансијским субјек-
тима (осим јавних)

     771467 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове домаћим непрофитним субјектима 

     771468
Обрачунати приходи од камата на зајмове дате радницима, физичким лицима и 
домаћинствима у земљи

     771469 Обрачунати приходи од камата на остале зајмове дате у земљи
    77147  Обрачунати приходи од камата на зајмове дате у иностранству
     771471 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове страним владама
     771472 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове међународним организацијама

     771473
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове страним финансијским институ-
цијама

     771474
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове страним нефинансијским институ-
цијама

     771475
Обрачунати приходи од камата на дате зајмове страним непрофитним организа-
цијама

     771479 Обрачунати приходи од камата на остале зајмове дате у иностранству
    77148  Обрачунати приходи од осталих накнада на дате зајмове

     771481
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове у земљи

     771482
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове у иностранству

    77149  Остали финансијски приходи обрачунског карактера
     771491 Остали финансијски приходи обрачунског карактера
   7715   Приходи од усклађивања вриједности имовине
    77151  Приходи по основу усклађивања вриједности нефинансијске имовине
     771511 Приходи по основу усклађивања вриједности произведене сталне имовине
     771512 Приходи по основу усклађивања вриједности драгоцјености
     771513 Приходи по основу усклађивања вриједности непроизведене сталне имовине

     771514
Приходи по основу усклађивања вриједности сталне имовине намијењене продаји 
и обустављених пословања

     771515 Приходи по основу усклађивања вриједности стратешких залиха
     771516 Приходи по основу усклађивања вриједности залиха материјала, учинака и робе

     771517
Приходи по основу усклађивања вриједности залиха ситног инвентара, ауто-гума, 
одјеће, обуће и сл.

     771519 Остали приходи по основу усклађивања вриједности нефинансијске имовине
    77152  Приходи по основу усклађивања вриједности финансијске имовине
     771521 Приходи по основу усклађивања вриједности дугорочних пласмана
     771522 Приходи по основу усклађивања вриједности дугорочних потраживања
     771523 Приходи по основу усклађивања вриједности краткорочних пласмана
     771524 Приходи по основу усклађивања вриједности краткорочних потраживања
     771529 Остали приходи по основу усклађивања вриједности финансијске имовине
   7716   Добици од продаје имовине
    77161  Добици од продаје нефинансијске имовине
     771611 Добици од продаје произведене сталне имовине
     771612 Добици од продаје драгоцјености
     771613 Добици од продаје непроизведене сталне имовине
     771614 Добици од продаје нефинансијске имовине у сталним средствима у припреми

     771615
Добици од продаје сталних средстава намијењених продаји и обустављених по-
словања

     771616 Добици од продаје залиха материјала
     771618 Добици од продаје залиха ситног инвентара, ауто-гума, одјеће, обуће и сл.
     771619 Остали добици од продаје нефинансијске имовине
    77162  Добици од продаје финансијске имовине
     771621 Добици од продаје хартија од вриједности (осим акција)
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     771622 Добици од продаје акција и учешћа у капиталу
     771623 Добици од продаје финансијских деривата
     771629 Остали добици од продаје финансијске имовине
   7717   Помоћи у натури
    77171  Помоћи у натури из иностранства
     771711 Помоћ у натури од страних држава
     771712 Помоћ у натури од међународних организација
     771719 Остале помоћи у натури из иностранства
    77179  Помоћи у натури из земље
     771791 Помоћи у натури од правних лица из земље
     771792 Помоћи у натури од физичких лица из земље
     771799 Остале помоћи у натури из земље
   7719   Остали приходи обрачунског карактера
    77191  Остали приходи обрачунског карактера
     771911 Вишкови и сл.
     771912 Приходи по основу ефеката уговорене заштите од ризика
     771913 Приходи по основу ванредних догађаја
     771914 Приходи по основу отписа обавеза
     771916 Обрачунати приходи по основу трансакција размјене у земљи
     771917 Обрачунати приходи по основу трансакција размјене у иностранству
     771919 Остали приходи обрачунског карактера

  772    
П р и х о д и   о б р а ч у н с к о г   к а р а к т е р а   е в и д е н т и р а н и   п о   
о с н о в у   п о р е с к и х    и   д р у г и х   ф и с к а л н и х   п р о п и с а

   7721   
Приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и других 
фискалних прописа

    77211  
Приходи од пореза на доходак, добит, лична примања и приходе од самостал-
них дјелатности

     772111 Порези на доходак
     772112 Порези на добит правних лица
     772113 Порези на приходе капиталних добитака
     772114 Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
    77212  Доприноси за социјално осигурање
     772121 Доприноси за социјално осигурање у области пензијско-инвалидског осигурања
     772122 Доприноси за социјално осигурање у области здравственог осигурања
     772123 Доприноси за социјално осигурање у области осигурања од незапослености
     722124 Доприноси за социјално осигурање у области дјечије заштите
     722129 Остали доприноси за социјално осигурање
    77213  Порези на имовину
     772131 Порези на имовину
    77214  Порези на промет производа и услуга, царине и увозне дажбине
     772141 Порези на промет производа и услуга
     772142 Акцизе
     772143 Царине и увозне дажбине
    77215  Рента, концесије, таксе, новчане казне и остале накнаде
     772151 Приходи по основу ренте
     772152 Приходи по основу концесија
     772153 Приходи од административних такса
     772154 Приходи од судских такса
     772155 Приходи од новчаних казни
     772159 Приходи од осталих накнада

    77219  
Остали приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и 
других фискалних прописа

     772199
Остали приходи обрачунског карактера евидентирани по основу пореских и дру-
гих фискалних прописа

  778    
П р и х о д и   о б р а ч у н с к о г   к а р а к т е р а   п о   о с н о в у   
о д н о с а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р    ј е д и н и ц а   в л а с т и

   7781   
Приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединицама вла-
сти

    77811  Обрачунати приходи од закупа од других јединица власти
     778111 Обрачунати приходи од закупа од државе
     778112 Обрачунати приходи од закупа од ентитета 
     778113 Обрачунати приходи од закупа од јединица локалне самоуправе
     778114 Обрачунати приходи од закупа од фондова обавезног социјалног осигурања
     778119 Обрачунати приходи од закупа од осталих јединица власти

    77812  
Обрачунати приходи по основу хартија од вриједности и финансијских дери-
вата од других јединица власти

     778121
Обрачунати приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата 
од државе 

     778122
Обрачунати приходи  по основу хартија од вриједности и финансијских деривата 
од ентитета

     778123
Обрачунати приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата 
од јединица локалне самоуправе

     778124
Обрачунати приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата 
од фондова обавезног социјалног осигурања 
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     778129
Обрачунати приходи по основу хартија од вриједности и финансијских деривата 
од осталих јединица власти 

    77813  Обрачунати приходи од камата на дате зајмове другим јединицама власти
     778131 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове држави
     778132 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове ентитетима 
     778133 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове јединицама локалне самоуправе

     778134
Обрачунати приходи од камате на дате зајмове фондовима обавезног социјалног 
осигурања

     778139 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове осталим јединицама власти

    77814  
Обрачунати приходи од осталих накнада за дате зајмове другим јединицама 
власти

     778141
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове држави

     778142
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове ентитетима

     778143
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове јединицама локалне самоуправе

     778144
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове фондовима обавезног социјалног осигурања

     778149
Обрачунати приходи од провизије, сервисних трошкова и осталих накнада на дате 
зајмове осталим јединицама власти

    77815  
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на  обавезе и 
потраживања од других јединица власти

     778151
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од државе

     778152
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од ентитета

     778153
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од јединица локалне самоуправе

     778154
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе и  потра-
живања од фондова обавезног социјалног осигурања

     778159
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на обавезе и потра-
живања од осталих јединица власти

    77816  Обрачунати приходи из трансакција размјене са другим јединицама власти
     778161 Обрачунати приходи из трансакција размјене са државом
     778162 Обрачунати приходи из трансакција размјене са ентитетом
     778163 Обрачунати приходи из трансакција размјене са јединицом локалне самоуправе

     778164
Обрачунати приходи из трансакција размјене са фондовима обавезног социјалног 
осигурања

     778169 Обрачунати приходи из трансакција размјене са осталим јединицама власти
    77817  Добици од продаје из трансакција са другим јединицама власти
     778171 Добици од продаје из трансакција са државом
     778172 Добици од продаје из трансакција са ентитетом
     778173 Добици од продаје из трансакција са јединицом локалне самоуправе
     778174 Добици од продаје из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања
     778179 Добици од продаје из трансакција са осталим јединицама власти

    77818  
Обрачунати приходи по основу преноса имовине између различитих јединица 
власти

     778181 Обрачунати приходи по основу преноса имовине од државе
     778182 Обрачунати приходи по основу преноса имовине од ентитета
     778183 Обрачунати приходи по основу преноса имовине од јединица локалне самоуправе
     778184 Обрачунати приходи по основу преноса имовине од фондова
     778189 Обрачунати приходи по основу преноса имовине од осталих нивоа власти

    77819  
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са другим јединица-
ма власти

     778191 Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са  државом
     778192 Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са ентитетом

     778193
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са јединицом локалне 
самоуправе

     778194
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са фондовима обавезног 
социјалног осигурања

     778199
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа са осталим јединицама 
власти

   7782   
Приходи обрачунског карактера од финансијске и нефинансијске имовине и 
трансакција унутар исте јединице власти 

    77821  Обрачунати приходи од закупа унутар исте јединице власти
     778211 Обрачунати приходи од закупа унутар исте јединице власти
    77822  Обрачунати приходи од камата на дате зајмове унутар исте јединице власти
     778221 Обрачунати приходи од камата на дате зајмове унутар исте јединице власти

    77823  
Обрачунати приходи од осталих накнада за дате зајмове унутар исте једини-
це власти

     778231
Обрачунати приходи од осталих накнада за дате зајмове унутар исте јединице 
власти

    77824  
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на  обавезе и 
потраживања унутар исте јединице власти

     778241
Приходи по основу обрачунатих позитивних курсних разлика на потраживања 
унутар исте јединице власти



22.11.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 98 117
    77825  Обрачунати приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти
     778251 Обрачунати приходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти
    77826  Добици од продаје из трансакција унутар исте јединице власти
     778261 Добици од продаје из трансакција унутар исте јединице власти
    77827  Обрачунати приходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти
     778271 Обрачунати приходи по основу преноса имовине унутар исте јединице власти

    77829  
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте једини-
це власти

     778299
Остали приходи обрачунског карактера по основу односа унутар исте јединице 
власти

 78     ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ
787    Т р а н с ф е р и   и з м е ђ у   р а з л и ч и т и х   ј е д и н и ц а   в л а с т и
 7871   Трансфери од државе
  78711  Трансфери од државе
   787111 Трансфери од државе
 7872   Трансфери од ентитета
  78721  Трансфери од ентитета
   787211 Трансфери од ентитета
 7873   Трансфери од јединица локалне самоуправе
  78731  Трансфери од јединица локалне самоуправе
   787311 Трансфери од јединица локалне самоуправе
 7874   Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања
  78741  Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања
   787411 Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања
 7879   Трансфери од осталих јединица власти
  78791  Трансфери од осталих јединица власти
   787911 Трансфери од осталих јединица власти

788    Т р а н с ф е р и   у н у т а р   и с т е   ј е д и н и ц е   в л а с т и
 7881   Трансфери унутар исте јединице власти
  78811  Трансфери унутар исте јединице власти
   788111 Трансфери унутар исте јединице власти

 79     РАЧУН ЗА ЗАТВАРАЊЕ ПРИХОДА
  799    Р а ч у н   з а   з а т в а р а њ е   п р и х о д а
   7999   Рачун за затварање прихода
    79999  Рачун за затварање прихода
     799999 Рачун за затварање прихода

 Кла-
са

Гру-
па

Под-
група

Синте-
тички 
конто

Подсин-
тетички 
конто

Анали-
тички 
конто

Назив

8      ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
 81     ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ
  811    П р и м и ц и   з а   п р о и з в е д е н у   с т а л н у   и м о в и н у
   8111   Примици за зграде и објекте
    81111  Примици за стамбене објекте и јединице
     811111 Примици за стамбене објекте и јединице за запослене
     811112 Примици за стамбене објекте и јединице за посебне социјалне групе
     811117 Примици за остале стамбене објекте и јединице
    81112  Примици за пословне објекте и просторе
     811121 Примици за канцеларијске објекте и просторе
 

    811122
Примици за објекте здравствених и социјалних институција (болнице и остали 
здравствени објекти, домови пензионера, центри за социјалну помоћ и сл.)

 
    811123

Примици за објекте образовних и научних институција (позоришта, музеји, гале-
рије, домови културе, библиотеке и сл.)

     811124 Примици за угоститељске и туристичке објекте (ресторани, одмаралишта и сл.)
     811125 Примици за спортско-рекреативне објекте (спортске дворане и сл.)

     811126
Примици за производно-услужне објекте (фабричке хале, складишта, силоси, 
гараже и сл.)

     811127 Примици за остале пословне објекте
    81113  Примици за саобраћајне објекте
     811131 Примици за путеве и ауто-путеве
     811132 Примици за жељезничке пруге
     811133 Примици за тунеле и мостове
     811134 Примици за вањска освјетљења, тротоаре и ограде
     811135 Примици за аеродромске писте
     811136 Примици за водене путеве
     811137 Примици за остале саобраћајне објекте
    81119  Примици за остале објекте
     811191 Примици за плиноводе, водоводе, канализације
     811192 Примици за комуникационе и електричне водове
     811193 Примици за ископе, окна и остале објекте за експлоатацију налазишта
     811194 Примици за луке и бране
     811195 Примици за споменике (историјске, културне и сл.)
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     811196
Примици за спортско-рекреативне терене, уређене зелене површине, паркове и 
тргове

     811197 Примици за остале објекте
   8112   Примици за постројења и опрему
    81121  Примици за превозна средства

     811211
Примици за моторна возила (аутомобили, аутобуси, комби возила, мотоцикли, 
бицикли и сл.)

     811212 Примици за пољопривредна возила (трактори, жетелице и сл.)

     811213
Примици за теренска возила (ватрогасна возила, камиони за одвоз смећа, багери, 
ровокопачи, разгртачи снијега и сл.)

     811214
Примици за возила у жељезничком саобраћају (локомотиве, вагони, трамваји и 
сл.)

     811215 Примици за ваздухопловна возила (авиони, хеликоптери и сл.)
     811216 Примици за пловна возила (бродови, трајекти и сл.)
     811217 Примици за остала превозна средства
    81122  Примици за канцеларијску опрему, алат и инвентар
     811221 Примици за канцеларијски намјештај
     811223 Примици за канцеларијске машине
     811224 Примици за канацеларијски инвентар
     811225 Примици за канцеларијски алат
     811227 Примици за осталу канцеларијску опрему, алат и инвентар
    81123  Примици за комуникациону и рачунарску опрему
     811231 Примици за радио-опрема
     811232 Примици за ТВ опрему
     811233 Примици за телефонску опрему
     811234 Примици за рачунарску мрежну опрему
     811235 Примици за рачунарску опрему
     811237 Примици за осталу комуникациону опрему
    81124  Примици за гријну, расхладну и заштитну опрему
     811241 Примици за опрему за гријање, вентилацију и хлађење
     811242 Примици за опрему за противпожарну заштиту
     811243 Примици за алармне и сигурносне системе
     811244 Примици за громобранске инсталације
     811247 Примици за осталу гријну, расхладну и заштитну опрему
    81125  Примици за медицинску и лабораторијску опрему
     811251 Примици за медицинску опрему
     811252 Примици за лабораторијску опрему
     811253 Примици за стоматолошку опрему
     811254 Примици за опрему за здравствену и социјалну заштиту
     811257 Примици за осталу медицинску и лабораторијску опрему
    81126  Примици за опрему за образовање, науку, култури и спорт
     811261 Примици за опрему за намјештај образовних, научних и културних  установа
     811262 Примици за школске и библиотечке књиге
     811263 Примици за галеријске и музејске експонате
     811264 Примици за сценску и позоришну опрему
     811265 Примици за музичку опрему
     811266 Примици за спортску опрему
     811267 Примици за осталу опрему за образовање, науку, културу и спорт
    81127  Примици за специјалну опрему
     811271 Примици за полицијску опрему
     811272 Примици за војну опрему
     811273 Примици за опрему за цивилну заштиту
     811274 Примици за ватрогасну опрему
     811275 Примици за комуналну опрему
     811277 Примици за осталу специјалну опрему
    81128  Примици за производно-услужну опрему, алат и инвентар
     811281 Примици за машине и уређаје
     811282 Примици за алате
     811283 Примици за инсталације
     811284 Примици за производно-услужни намјештај
     811285 Примици за производно-услужни инвентар
     811287 Примици за осталу производно-услужну опрему, алат и инвентар
    81129  Примици за остала постројења и опрему

     811291
Примици за лифтове, дизалице, покретне степенице и сл. електро-машинске 
уређаје

     811292 Примици за трафое и агрегате
     811293 Примици за мјерне и контролне инструменте и уређаје 
     811294 Примици за прецизну и оптичку опрему
     811295 Примици за опрему и постројења за заштиту животне средине
     811296 Примици за остали намјештај и инвентар
     811297 Примици за остала постројења и опрему
   8113   Примици за биолошку имовину
    81131  Примици за основно стадо
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     811311 Примици за говеда
     811312 Примици за коње
     811313 Примици за свиње
     811314 Примици за овце и козе
     811315 Примици за перад
     811316 Примици за рибе
     811317 Примици за пчеле
     811318 Примици за остало основно стадо
    81132  Примици за вишегодишње засаде
     811321 Примици за воћњаке
     811322 Примици за винограде
     811323 Примици за хмељарнике
     811324 Примици за вишегодишње украсно биље
     811328 Примици за остале вишегодишње засаде
    81139  Примици за осталу биолошку имовину
     811398 Примици за осталу биолошку имовину
   8114   Примици за инвестициону имовину
    81141  Примици за инвестициону имовину у власништву 
     811411 Примици за земљиште класификовано као инвестициона имовина у власништву

     811412
Примици за грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина у 
власништву

     811418 Примици за осталу инвестициону имовину у власништву
    81142  Примици за инвестициону имовину дату под оперативни закуп

     811421
Примици за земљиште класификовано као инвестициона имовина дата под опера-
тивни закуп

     811422
Примици за грађевинске објекте класификоване као инвестициона имовина дата 
под оперативни закуп

     811428 Примици за осталу инвестициону имовину дату под оперативни закуп
   8119   Примици за осталу произведену имовину
    81191  Примици за осталу произведену имовину
     811918 Примици за осталу произведену имовину
  812    П р и м и ц и   з а   д р а г о ц ј е н о с т и
   8121   Примици за драгоцјености
    81211  Примици за драго камење и племените метале
     812111 Примици за драго камење
     812112 Примици за злато (немонетарно)
     812113 Примици за платину
     812114 Примици за сребро
     812118 Примици за остале племените метале
    81212  Примици за остале похрањене драгоцјености
     812121 Примици за књиге
     812122 Примици за умјетничка дјела
     812123 Примици за накит
     812124 Примици за архивску грађу
     812128 Примици за остале похрањене драгоцјености
  813    П р и м и ц и  з а  н е п р о и з в е д е н у  с т а л н у  и м о в и н у
   8131   Примици за земљиште
    81311  Примици за земљиште
     813111 Примици за пољопривредно земљиште
     813112 Примици за градско грађевинско земљиште
     813113 Примици за остало грађевинско земљиште
     813118 Примици за остало земљиште са припадајућом воденом површином
   8132   Примици за подземна и површинска налазишта
    81321  Примици за подземна и површинска налазишта
     813211 Примици за нафту
     813212 Примици за земни гас
     813213 Примици за угаљ
     813214 Примици за минерална налазишта метала
     813215 Примици за минирална налазишта неметала 
     813218 Примици за остала подземна или површинска налазишта
   8133   Примици за остала природна добра
    81331  Примици  за шуме
     813311 Примици за шуме 
    81332  Примици за воде
     813321 Примици за воде
    81333  Примици за националне паркове
     813331 Примици за националне паркове и резервате
    81334  Примици за електромагнетне фреквенције
     813341 Примици за електромагнетне фреквенције
    81339  Примици за остала природна добра
     813398 Примици за остала природна добра
   8139   Примици за осталу непроизведену имовину
    81391  Примици за осталу непроизведену имовину
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     813918 Примици за осталу непроизведену имовину

  814    
П р и м и ц и   о д   п р о д а ј е   с т а л н е   и м о в и н е   н а м и ј е њ е н е   
п р о д а ј и   и   о б у с т а в љ е н и х   п о с л о в а њ а

   8141   
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања

    81411  
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених по-
словања

     814111 Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји
     814112 Примици од продаје сталне имовине из обустављених пословања
  815    П р и м и ц и   з а   с т р а т е ш к е   з а л и х е
   8151   Примици за стратешке залихе
    81511  Примици за стратешке залихе
     815111 Примици за залихе робних резерви
     815118 Примици за остале стратешке залихе

  816    
П р и м и ц и   о д   з а л и х а  м а т е р и ј а л а,  у ч и н а к а,   р о б е   и   
с и т н о г   и н в е н т а р а,   а м б а л а ж е   и   с л.

   8161   
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентар, амбалаже 
и сл.

    81611  Примици од залиха материјала за израду учинака
     816111 Примици од залиха основног материјала за израду учинака
     816112 Примици од залиха помоћног материјала за израду учинака
     816113 Примици од залиха горива и мазива за израду учинака
     816114 Примици од залиха материјала за паковање и транспортовање
     816118 Примици од залиха осталог производно-услужног материјала
    81612  Примици од залиха осталог материјала
     816121 Примици од залиха канцеларијског материјала
     816122 Примици од залиха материјала за одржавање чистоће
     816123 Примици од залиха осталог режијског материјала
     816124 Примици од залиха материјала за пољопривреду
     816125 Примици од залиха медицинског и лабораторијског материјала 
     816126 Примици од залиха материјала за образовање, науку, културу и спорт
     816127 Примици од залиха специјалног материјала
     816128 Примици од залиха осталог материјала
    81614  Примици од залиха довршених учинака
     816141 Примици од залиха довршених учинака у складишту
     816142 Примици од залиха довршених учинака у малопродаји
    81615  Примици од залиха робе
     816151 Примици од залиха робе у складишту
     816152 Примици од залиха робе у велепродаји
     816153 Примици од залиха робе у малопродаји

    81616  Примици од залиха ситног инвентара, амбалаже и сл.
     816161 Примици за залихе ситног инвентара
     816162 Примици за залихе ауто-гума
     816163 Примици за залихе одјеће и обуће 
     816164 Примици за залихе амбалаже
     816168 Примици за залихе осталог ситног инвентара
  819    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   8199   Корективни рачун
    81999  Корективни рачун
     819999 Рачун за преузимање примитака за нефинансијску имовину

 88     
ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА ИЗ-
МЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ

  881
П р и м и ц и   з а   н е ф и н а н с и ј с к у   и м о в и н у   и з   
т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у    и л и   у н у т а р    ј е д и н и ц а   в л а с т и

  8811   
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим јединицама 
власти

   88111  
Примици за произведену сталну имовину из трансакција са другим јединицама 
власти

    881111 Примици од државе за произведену сталну имовину
    881112 Примици од ентитета за произведену сталну имовину
    881113 Примици од јединица локалне самоуправе за произведену сталну имовину

    881114
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за произведену сталну 
имовину

    881119 Примици од осталих јединица власти за произведену сталну имовину
   88112  Примици за драгоцјености из трансакција са другим јединицама власти
    881121 Примици од државе за драгоцјености
    881122 Примици од ентитета за драгоцјености
    881123 Примици од јединица локалне самоуправе за драгоцјености
    881124 Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за драгоцјености
    881129 Примици од осталих јединица власти за драгоцјености

   88113  
Примици за непроизведену сталну имовину из трансакција са другим једини-
цама власти

    881131 Примици од државе за непроизведену сталну имовину
    881132 Примици од ентитета за непроизведену сталну имовину
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 881133 Примици од јединица локалне самоуправе за непроизведену сталну имовину

 881134
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за непроизведену сталну 
имовину

 881139 Примици од осталих јединица власти за непроизведену сталну имовину

88114
Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених по-
словања из трансакција са другим јединицама власти

 881141
Примици од државе од продаје сталне имовине намијењене продаји и обуставље-
них пословања

 881142
Примици од ентитета од продаје сталне имовине намијењене продаји и обуста-
вљених пословања

 881143
Примици од јединица локалне самоуправе од продаје сталне имовине намијењене 
продаји и обустављених пословања

 881144
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања од продаје сталне имовине 
намијењене продаји и обустављених пословања

 881149
Примици од осталих јединица власти од продаје сталне имовине намијењене про-
даји и обустављених пословања

88115 Примици за стратешке залихе из трансакција са другим јединицама власти
 881151 Примици од државе за стратешке залихе
 881152 Примици од ентитета за стратешке залихе
 881153 Примици од јединица локалне самоуправе за стратешке залихе
 881154 Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за стратешке залихе
 881159 Примици од осталих јединица власти за стратешке залихе

88116
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл. из трансакција са другим јединицама власти

 881161
Примици од државе од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, ам-
балаже и сл. 

 881162
Примици од ентитета од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, 
амбалаже и сл. 

 881163
Примици од јединица локалне самоуправе од залиха материјала, учинака, робе и 
ситног инвентара, амбалаже и сл. 

 881164
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања од залиха материјала, учи-
нака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

 881169
Примици од осталих јединица власти од залиха материјала, учинака, робе и сит-
ног инвентара, амбалаже и сл. 

88119
Примици за осталу нефинансијску имовину из трансакција са другим једини-
цама власти

 881191 Примици од државе за осталу нефинансијску имовину
 881192 Примици од ентитета за осталу нефинансијску имовину
 881193 Примици од јединица локалне самоуправе за осталу нефинансијску имовину

 881194
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за осталу нефинансијску 
имовину

 881199 Примици од осталих јединица власти за осталу нефинансијску имовину

8812
Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

88121
Примици за произведену сталну имовину из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

 881211
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти за произведену 
сталну имовину

88122
Примици за драгоцјености из трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

 881221 Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти за драгоцјености

88123
Примици  за непроизведену сталну имовину из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти 

 881231
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти за непроизведену 
сталну имовину

88124

Примици  од продаје сталне имовине намијењене продаји и обустављених 
пословања из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

 881241
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти од продаје сталне 
имовине намијењене продаји и обустављених пословања

88125
Примици за стратешке залихе из трансакција са другим буџетским корисни-
цима исте јединице власти 

 881251
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти за стратешке за-
лихе

88126
Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже 
и сл.  из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице власти 

 881261
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти од залиха мате-
ријала, учинака, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. 

 88129
Примици за осталу нефинансијску имовину из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти 

 881299
Примици од буџетских корисника унутар исте јединице власти за осталу нефи-
нансијску имовину

889 К о р е к т и в н и   р а ч у н
8899 Корективни рачун

88999 Корективни рачун

889999
Рачун за преузимање примитака за нефинансијску имовину из трансакција између 
или унутар јединица власти
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9      ПРИМИЦИ  ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА
 91     ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
  911    П р и м и ц и   о д   ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е

   9111   Примици од хартија од вриједности (изузев акција)
    91111  Примици од хартија од вриједности у земљи (изузев акција)
     911111 Примици од обвезница у земљи
     911118 Примици од осталих хартија од вриједности у земљи (изузев акција)
    91112  Примици од хартија од вриједности у иностранству (изузев акција)
     911121 Примици од обвезница у иностранству
     911128 Примици од осталих хартија од вриједности у иностранству (изузев акција)
   9112   Примици за акције и учешћа у капиталу

    91121  
Примици за акције и учешћа у капиталу у домаћим јавним финансијским 
субјектима

     911211 Примици за акције и учешћа у капиталу у Централној банци

     911212
Примици за акције и учешћа у капиталу у Инвестиционо-развојној банци и фон-
довима под њеном управом

     911218
Примици за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним финансијским 
субјектима

    91122  
Примици за акције и учешћа у капиталу у  домаћим јавним нефинансијским 
субјектима

     911221 Примици за акције и учешћа у капиталу у јавним предузећима
911223 Примици за акције и учешћа у капиталу у ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     911228
Примици за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим јавним нефинан-
сијским субјектима

    91123  
Примици за акције и учешћа у капиталу у домаћим финансијским субјектима 
(осим јавних)

     911231 Примици за акције и учешћа у капиталу у банкама
     911232 Примици за акције и учешћа у капиталу у микрокредитним друштвима
     911233 Примици за акције и учешћа у капиталу у лизинг друштвима
     911234 Примици за акције и учешћа у капиталу у осигуравајућим друштвима
     911235 Примици за акције и учешћа у капиталу у инвестиционим фондовима

     911238
Примици за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим финансијским субјек-
тима

    91124  
Примици за акције и учешћа у капиталу у домаћим нефинансијским субјекти-
ма (осим јавних)

     911241 Примици за акције и учешћа у капиталу у привредним друштвима

     911248
Примици за акције и учешћа у капиталу у осталим домаћим нефинансијским 
субјектима

    91126  Примици за акције и учешћа у капиталу у иностранству
     911261 Примици за акције и учешћа у капиталу у међународним организацијама
     911262 Примици за акције и учешћа у капиталу у страним финансијским институцијама

     911263
Примици за акције и учешћа у капиталу у страним нефинансијским институција-
ма

     911268 Примици за остале акције и учешћа у капиталу у иностранству
   9113   Примици од финансијских деривата
    91131  Примици од финансијских деривата у земљи
     911311 Примици од фјучерса у земљи
     911312 Примици од форварда у земљи
     911313 Примици од опција у земљи
     911314 Примици од свопова у земљи
     911318 Примици од осталих финансијских деривата у земљи
    91132  Примици од финансијских деривата у иностранству
     911321 Примици од фјучерса у иностранству
     911322 Примици од форварда у иностранству
     911323 Примици од опција у иностранству
     911324 Примици од свопова у иностранству
     911328 Примици од осталих финансијских деривата у иностранству
   9114   Примици од наплате датих зајмова

    91142  
Примици од наплате зајмова датих домаћим јавним финансијским субјекти-
ма 

     911421 Примици од наплате зајмова датих Централној банци

     911422
Примици од наплате зајмова датих Инвестиционо-развојној банци и фондовима 
под њеном управом

     911428
Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим јавним финансијским субјек-
тима

    91143  
Примици од наплате зајмова датих домаћим јавним нефинансијским субјек-
тима

     911431 Примици од наплате зајмова датих јавним предузећима
911433 Примици од наплате зајмова датих ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС

     911438
Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим јавним нефинансијским 
субјектима
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    91144  
Примици од наплате зајмова датих домаћим финансијским субјектима (осим 
јавних)

     911441 Примици од наплате зајмова датих банкама
     911442 Примици од наплате зајмова датих микрокредитним друштвима
     911443 Примици од наплате зајмова датих лизинг друштвима
     911444 Примици од наплате зајмова датих осигуравајућим друштвима
     911445 Примици од наплате зајмова датих инвестиционим фондовима
     911448 Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим финансијским субјектима

    91145  
Примици од наплате зајмова датих домаћим нефинансијским субјектима 
(осим јавних)

     911451 Примици од наплате зајмова датих привредним друштвима
     911458 Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим нефинансијским субјектима
    91146  Примици од наплате зајмова датих домаћим непрофитним субјектима
     911461 Примици од наплате зајмова датих удружењима грађана
     911462 Примици од наплате зајмова датих фондацијама
     911463 Примици од наплате зајмова датих спортским организацијама
     911468 Примици од наплате зајмова датих осталим домаћим непрофитним субјектима

    91147  
Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима у 
земљи

     911471 Примици од наплате зајмова датих физичким лицима и домаћинствима
     911472 Примици од наплате студентских и ђачких зајмова

     911478
Примици од наплате осталих зајмова датих физичким лицима и домаћинствима у 
земљи

    91148  Примици од наплате зајмова датих радницима
     911481 Примици од наплате стамбених зајмова датих радницима
     911482 Примици од наплате потрошачких зајмова датих радницима
     911488 Примици од наплате осталих зајмова датих радницима
    91149  Примици од наплате зајмова датих у иностранству
     911491 Примици од наплате зајмова датих страним владама
     911492 Примици од наплате зајмова датих међународним организацијама
     911493 Примици од наплате зајмова датих страним финансијским институцијама
     911494 Примици од наплате зајмова датих страним нефинансијским институцијама
     911495 Примици од наплате зајмова датих страним непрофитним организацијама
     911498 Примици од наплате осталих зајмова датих у иностранству
   9115   Примици по основу орочених новчаних средстава

    91151  
Примици по основу орочених новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути

     911511
Примици по основу  орочених новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код домаћих јавних финансијских субјеката

     911512
Примици по основу  орочених новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     911513
Примици по основу орочених новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код  страних јавних финансијских субјеката

     911514
Примици по основу орочених новчаних средстава преко годину дана у домаћој 
валути код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    91152  
Примици по основу орочених новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути

     911521
Примици по основу  орочених новчаних средстава преко годину дана  у страној 
валути код домаћих јавних финансијских субјеката

     911522
Примици по основу  орочених новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     911523
Примици по основу  орочених новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код  страних јавних финансијских субјеката

     911524
Примици по основу орочених новчаних средстава преко годину дана у страној 
валути код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    91153  
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у домаћој 
валути

     911531
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у домаћој валу-
ти код домаћих јавних финансијских субјеката

     911532
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у домаћој валу-
ти код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     911533
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у домаћој валу-
ти код  страних јавних финансијских субјеката

     911534
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у домаћој валу-
ти код страних финансијских субјеката (осим јавних)

    91154  
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у страној 
валути

     911541
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код домаћих јавних финансијских субјеката

     911542
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код домаћих финансијских субјеката (осим јавних)

     911543
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код  страних јавних финансијских субјеката

     911544
Примици по основу орочених новчаних средстава до годину дана у страној валути 
код страних финансијских субјеката (осим јавних)
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  918    
П р и м и ц и   од  ф и н а н с и ј с к е   и м о в и н е   и з   т р а н с а к ц и ј а   
и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   ј е д и н и ц а   в л а с т и

   9181   
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединицама 
власти

    91811  Примици од обвезница других јединица власти
     918111 Примици од обвезница државе
     918112 Примици од обвезница ентитета
     918113 Примици од обвезница јединица локалне самоуправе
     918114 Примици од обвезница фондова обавезног социјалног осигурања
     918119 Примици од обвезница осталих јединица власти

    91812  
Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) других јединица 
власти

     918121 Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) државе
     918122 Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) ентитета

     918123
Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) јединица локалне 
самоуправе

     918124
Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) фондова обавезног 
социјалног осигурања

     918129
Примици од осталих хартија од вриједности (изузев акција) осталих јединица 
власти

    91813  Примици од финансијских деривата других јединица власти
     918131 Примици од финансијских деривата државе
     918132 Примици од финансијских деривата ентитета
     918133 Примици од финансијских деривата јединица локалне самоуправе
     918134 Примици од финансијских деривата фондова обавезног социјалног осигурања
     918139 Примици од финансијских деривата осталих јединица власти
    91814  Примици од наплате зајмова датих  другим јединицама власти
     918141 Примици од наплате зајмова датих  држави
     918142 Примици од наплате зајмова датих  ентитету
     918143 Примици од наплате зајмова датих  јединицама локалне самоуправе
     918144 Примици од наплате зајмова датих фондовима обавезног социјалног осигурања
     918149 Примици од наплате зајмова датих осталим јединицама власти

    91819  
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са другим јединица-
ма власти

     918191 Остали примици од финансијске имовине из трансакција са државом
     918192 Остали примици од финансијске имовине из трансакција са ентитетом

     918193
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са јединицама локалне 
самоуправе

     918194
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са фондовима обавезног 
социјалног осигурања

     918199
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са осталим јединицама 
власти

   9182   
Примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским ко-
рисницима исте јединице власти 

    91821  
Примици од наплате зајмова из трансакција са другим буџетским корисници-
ма исте јединице власти 

     918211
Примици од наплате зајмова из трансакција са другим буџетским корисницима 
исте јединице власти 

    91129  
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџет-
ским корисницима исте јединице власти 

     911299
Остали примици од финансијске имовине из трансакција са другим буџетским 
корисницима исте јединице власти 

  919    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   9199   Корективни рачун
    91999  Корективни рачун
     919999 Рачун за преузимање примитака од финансијске имовине

 92     ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА
  921    П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а
   9211   Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)
    92111  Примици од издавања хартија од вриједности у земљи (изузев акција)
     921111 Примици од издавања обвезница у земљи
     921118 Примици од издавања осталих хартија од вриједности у земљи (изузев акција)
    92112  Примици од издавања хартија од вриједности у иностранству (изузев акција)
     921121 Примици од издавања обвезница у иностранству 

     921128
Примици од издавања осталих хартија од вриједности у иностранству (изузев 
акција)

   9212   Примици од узетих зајмова
    92122  Примици од зајмова узетих од домаћих јавних финансијских субјеката 
     921221 Примици од зајмова узетих од Централне банке

     921222
Примици од зајмова узетих од Инвестиционо-развојне банке и фондова под ње-
ном управом

     921228 Примици од зајмова узетих од осталих домаћих јавних финансијских субјеката
    92123  Примици од зајмова узетих од домаћих јавних нефинансијских субјеката
     921231 Примици од зајмова узетих од јавних предузећа
     921233 Примици од зајмова узетих од ЈП Путеви и ЈП Аутопутеви РС
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     921238 Примици од зајмова узетих од осталих домаћих јавних нефинансијских субјеката
    92124  Примици од зајмова узетих од домаћих финансијских субјеката (осим јавних)
     921241 Примици од зајмова узетих од банака
     921242 Примици од зајмова узетих од микрокредитних друштава
     921243 Примици од зајмова узетих од лизинг друштава
     921244 Примици од зајмова узетих од осигуравајућих друштава
     921245 Примици од зајмова узетих од инвестиционих фондова
     921248 Примици од зајмова узетих од осталих домаћих финансијских субјеката

    92125  
Примици од зајмова узетих од домаћих нефинансијских субјеката (осим јав-
них)

     921251 Примици од зајмова узетих од привредних друштава
     921258 Примици од зајмова узетих од осталих домаћих нефинансијских субјеката
    92129  Примици од зајмова узетих из иностранства
     921291 Примици од зајмова узетих од страних влада
     921292 Примици од зајмова узетих од међународних организација
     921293 Примици од зајмова узетих од страних финансијских институција
     921294 Примици од зајмова узетих од страних нефинансијских институција
     921298 Примици од осталих зајмова узетих из иностранства

  928
П р и м и ц и   о д   з а д у ж и в а њ а   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   
и л и   у н у т а р    ј е д и н и ц а   в л а с т и 

   9281   Примици од задуживања код других јединица власти 
    92811  Примици од других јединица власти за издавања обвезница
     928111 Примици од државе за издавања обвезница
     928112 Примици од ентитета за издавања обвезница
     928113 Примици од јединица локалне самоуправе за издавања обвезница
     928114 Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за издавања обвезница
     928119 Примици од осталих јединица власти за издавања обвезница

    92812  
Примици од других јединица власти  за издавање осталих хартија од вријед-
ности (изузев акција) 

     928121 Примици од државе  за издавање осталих хартија од вриједности (изузев акција) 
     928122 Примици од ентитета за издавање осталих хартија од вриједности (изузев акција) 

     928123
Примици од јединица локалне самоуправе за издавање осталих хартија од вријед-
ности (изузев акција) 

     928124
Примици од фондова обавезног социјалног осигурања за издавање осталих хар-
тија од вриједности (изузев акција) 

     928129
Примици од осталих јединица власти за издавање осталих хартија од вриједности 
(изузев акција) 

    92813  Примици од зајмова примљених од других јединица власти
     928131 Примици од зајмова примљених од државе
     928132 Примици од зајмова примљених од ентитета
     928133 Примици од зајмова примљених од јединица локалне самоуправе
     928134 Примици од зајмова примљених од фондова обавезног социјалног осигурања
     928139 Примици од зајмова примљених од осталих јединица власти
    92819  Остали примици од задуживања из трансакција са другим јединицама власти
     928191 Остали примици од задуживања из трансакција са државом
     928192 Остали примици од задуживања из трансакција са ентитетом

     928193
Остали примици од задуживања из трансакција са јединицама локалне самоупра-
ве

     928194
Остали примици од задуживања из трансакција са фондовима обавезног социјал-
ног осигурања

     928199 Остали примици од задуживања из трансакција са осталим јединицама власти

   9282   
Примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице вла-
сти 

    92821  
Примици од зајмова примљених од других буџетских корисника исте јединице 
власти 

     928211
Примици од зајмова примљених од других буџетских корисника исте јединице 
власти 

    92829  
Остали примици од задуживања код других буџетских корисника исте једини-
це власти 

     928299
Остали примици од задуживања код других буџетских корисника исте јединице 
власти 

  929    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   9299   Корективни рачун
    92999  Корективни рачун
     929999 Рачун за преузимање примитака од задуживања
 93     ОСТАЛИ ПРИМИЦИ
  931    О с т а л и   п р и м и ц и   
   9311   Примици по основу пореза на додату вриједност 
    93111  Примици по основу пореза на додату вриједност 

     931111
Примици по основу разлике улазног и излазног пореза на додату вриједност који 
се наплаћује од надлежне пореске институције

     931112
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
купаца

   9312   Примици по основу депозита и кауција 
    93121  Примици по основу депозита и кауција у земљи
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     932111 Примици по основу депозита и кауција у земљи
    93122  Примици по основу депозита и кауција у иностранству
     931221 Примици по основу депозита и кауција у иностранству
   9313   Примици по основу аванса
    93131  Примици по основу аванса у земљи

     931311
Примици по основу примљених аванса у земљи (који се затварају у сљедећој или 
наредним годинама)

     931312
Импутирани примици по основу затворених аванса у земљи (датих у претходној 
или ранијим годинама)

    93132  Примици по основу аванса у иностранству

     931321
Примици по основу аванса у иностранству  (који се затварају у сљедећој или на-
редним годинама)

     931322
Импутирани примици по основу затворених аванса у иностранству (датих у прет-
ходној или ранијим годинама)

   9319   Остали примици 
    93191  Остали примици из земље
     931919 Остали примици из земље
    93192  Остали примици из иностранства
     931929 Остали примици из иностранства

  938    
О с т а л и   п р и м и ц и   и з   т р а н с а к ц и ј а   и з м е ђ у   и л и   у н у т а р   
ј е д и н и ц а   в л а с т и

   9381   Остали примици из трансакција са другим јединицама власти 

    93811  
Примици за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања

     938111
Примици за накнаде плата за породиљско одсуство који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања

     938119
Остали примици за накнаде плата за родитељско одсуство који се рефундирају од 
фонда обавезног социјалног осигурања

    93812  
Примици за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања

     938121
Примици за накнаде плата за вријеме боловања који се рефундирају од фонда 
обавезног социјалног осигурања

    93813  
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
других јединица власти као купаца 

     938131
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
државе као купаца 

     938132
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
ентитета као купаца 

     938133
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
јединица локалних самоуправа као купаца 

     938134
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
фондова обавезног социјалног осигурања као купаца

     938139
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
осталих јединица власти као купаца 

    93814  Примици по основу депозита и кауција од других јединица власти
     938141 Примици по основу депозита и кауција од државе
     938142 Примици по основу депозита и кауција од ентитета
     938143 Примици по основу депозита и кауција од јединица локалних самоуправа

     938144
Примици по основу депозита и кауција од фондова обавезног социјалног осигу-
рања

     938149 Примици по основу депозита и кауција од осталих јединица власти

    93815  
Примици по основу примљених аванса од других јединица власти (који се за-
тварају у сљедећој или наредним годинама)

     938151
Примици по основу примљених аванса од државе (који се затварају у сљедећој 
или наредним годинама)

     938152
Примици по основу примљених аванса од ентитета (који се затварају у сљедећој 
или наредним годинама)

     938153
Примици по основу примљених аванса од јединица локалних самоуправа (који се 
затварају у сљедећој или наредним годинама)

     938154
Примици по основу примљених аванса од фондова обавезног социјалног осигу-
рања (који се затварају у сљедећој или наредним годинама)

     938159
Примици по основу примљених аванса од осталих јединица власти (који се затва-
рају у сљедећој или наредним годинама)

    93816  
Импутирани примици по основу затворених аванса од других јединица власти 
(датих у претходној или ранијим годинама)

     938161
Импутирани примици по основу затворених аванса од државе (датих у претходној 
или ранијим годинама)

     938162
Импутирани примици по основу затворених аванса од ентитета (датих у претход-
ној или ранијим годинама)

     938163
Импутирани примици по основу затворених аванса од јединица локалних 
самоуправа(датих у претходној или ранијим годинама)

     938164
Импутирани примици по основу затворених аванса од фондова обавезног социјал-
ног осигурања (датих у претходној или ранијим годинама)

     938169
Импутирани примици по основу затворених аванса од осталих јединица власти 
(датих у претходној или ранијим годинама)

    93819  Остали примици из трансакција са другим јединицама власти
     938191 Остали примици из трансакција са државом
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     938192 Остали примици из трансакција са ентитетом
     938193 Остали примици из трансакција са јединицама локалне самоуправе
     938194 Остали примици из трансакција са фондовима обавезног социјалног осигурања
     938199 Остали примици из трансакција са осталим јединицама власти

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

    93821  
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
других буџетских корисника исте јединице власти као купаца 

     938211
Примици по основу излазног пореза на додату вриједност који се наплаћује од 
других буџетских корисника исте јединице власти као купаца 

    93822  
Примици по основу депозита и кауција од других буџетских корисника исте 
јединице власти 

     938221
Примици по основу депозита и кауција од других буџетских корисника исте једи-
нице власти 

    93823  
Примици по основу примљених аванса од других буџетских корисника исте 
јединице власти  (који се затварају у сљедећој или наредним годинама)

     938231
Примици по основу примљених аванса од других буџетских корисника исте једи-
нице власти  (који се затварају у сљедећој или наредним годинама)

    93824  
Импутирани примици по основу затворених аванса од других буџетских кори-
сника исте јединице власти (датих у претходној или ранијим годинама)

     938241
Импутирани примици по основу затворених аванса од других буџетских корисни-
ка исте јединице власти (датих у претходној или ранијим годинама)

    93829  
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте је-
динице власти 

     938299
Остали примици из трансакција са другим буџетским корисницима исте јединице 
власти 

  939    К о р е к т и в н и   р а ч у н
   9399   Корективни рачун
    93999  Корективни рачун
     939999 Рачун за преузимање осталих примитака

ПРИЛОГ 3

АНАЛИТИЧКА КЛАСИФИКАЦИЈА ВЛАДИНИХ ФУНКЦИЈА
(COFOG)

Одјељак Група Класа Функција ЗУ/ИУ
01 О П Ш Т Е   Ј А В Н Е   У С Л У Г Е

011 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови, спољни послови
0111 Извршни и законодавни органи ЗУ
0112 Финансијски и фискални послови ЗУ
0113 Спољни послови ЗУ

012 Страна економска помоћ
0121 Економска помоћ земљама у развоју и земљама у транзицији ЗУ
0122 Економска помоћ усмјерена преко међународних организација ЗУ

013 Опште услуге
0131 Опште кадровске услуге ЗУ
0132 Опште услуге планирања и статистике ЗУ
0133 Остале опште услуге ЗУ

014 Основно истраживање
0140 Основно истраживање ЗУ

015 ИиР Опште јавне услуге
0150 ИиР Опште јавне услуге ЗУ

016 Опште јавне услуге н. к.
0160 Опште јавне услуге н. к. ЗУ

017 Трансакције везане за јавни дуг 
0170 Трансакције везане за јавни дуг ЗУ

018 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти
0180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти ЗУ

02 О Д Б Р А Н А
021 Војна одбрана

0210 Војна одбрана ЗУ
022 Цивилна одбрана

0220 Цивилна одбрана ЗУ
023 Инострана  војна помоћ

0230 Инострана  војна помоћ ЗУ
024 ИиР Одбрана

0240 ИиР Одбрана ЗУ
025 Одбрана н. к.

0250 Одбрана н. к. ЗУ
03 Ј А В Н И   Р Е Д   И   С И Г У Р Н О С Т

031 Полицијске услуге
0310 Полицијске услуге ЗУ

032 Услуге противпожарне заштите 
0320 Услуге противпожарне заштите ЗУ
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033 Судови
0330 Судови ЗУ

034 Затвори
0340 Затвори ЗУ

035 ИиР Јавни ред и сигурност
0350 ИиР Јавни ред и сигурност ЗУ

036 Јавни ред и сигурност н. к.
0360 Јавни ред и сигурност н. к. ЗУ

04  Е К О Н О М С К И   П О С Л О В И
041 Општи економски, комерцијални и послови по питању рада

0411 Општи, економски и комерцијални послови ЗУ
0412 Општи послови по питању рада ЗУ

042 Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
0421 Пољопривреда ЗУ
0422 Шумарство ЗУ
0423 Лов и риболов ЗУ

043 Гориво и енергија
0431 Угаљ и друга чврста минерална горива ЗУ
0432 Нафта и природни гас ЗУ
0433 Нуклеарно гориво ЗУ
0434 Остала горива ЗУ
0435 Електрична енергија ЗУ
0436 Неелектрична енергија ЗУ

044 Рударство, производња и изградња 
0441 Вађење минералних ресурса осим минералних горива ЗУ
0442 Производња ЗУ
0443 Изградња ЗУ

045 Транспорт
0451 Друмски транспорт ЗУ
0452 Водени транспорт ЗУ
0453 Жељезнички транспорт ЗУ
0454 Ваздушни транспорт ЗУ
0455 Цјевоводи и други облици транспорта ЗУ

046 Комуникације
0460 Комуникације ЗУ

047 Остале индустрије
0471 Дистрибутивна трговина, смјештај и ускладиштење ЗУ
0472 Хотели и ресторани ЗУ
0473 Туризам ЗУ
0474 Вишенамјенски пројекти развоја ЗУ

048 ИиР Економски послови
0481 ИиР Општи економски, комерцијални и послови по питању рада ЗУ
0482 ИиР Пољопривреда, шумарство, лов и риболов ЗУ
0483 ИиР Гориво и енергија ЗУ
0484 ИиР Рударство, производња и изградња ЗУ
0485 ИиР Транспорт ЗУ
0486 ИиР Комуникације ЗУ
0487 ИиР Остале индустрије ЗУ

049 Економски послови н. к.
0490 Економски послови н. к. ЗУ

05 З А Ш Т И Т А   Ж И В О Т Н Е   С Р Е Д И Н Е
051 Управљање отпадом 

0510 Управљање отпадом ЗУ
052 Управљање отпадним водама

0520 Управљање отпадним водама ЗУ
053 Смањење загађености

0530 Смањење загађености ЗУ
054 Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика

0540 Заштита разноврсности флоре и фауне и заштита крајолика ЗУ
055 ИиР Заштита животне средине 

0550 ИиР Заштита животне средине ЗУ
056 Заштита животне средине н. к.

0560 Заштита животне средине н. к. ЗУ
06 С Т А М Б Е Н И   И   З А Ј Е Д Н И Ч К И   П О С Л О В И

061 Стамбени развој
0610 Стамбени развој ЗУ

062 Развој заједнице
0620 Развој заједнице ЗУ

063 Водоснабдијевање
0630 Водоснабдијевање ЗУ

064 Улична расвјета
0640 Улична расвјета ЗУ
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065 ИиР Стамбени и заједнички послови

0650 ИиР Стамбени и заједнички послови ЗУ
066 Стамбени и заједнички послови н. к.

0660 Стамбени и заједнички послови н. к. ЗУ
07 З Д Р А В С Т В О

071 Медицински производи, уређаји и опрема
0711 Фармацеутски производи ИУ
0712 Остали медицински производи ИУ
0713 Терапеутски уређаји и опрема ИУ

072 Ванболничке услуге
0721 Опште медицинске услуге ИУ
0722 Специјалистичке медицинске услуге ИУ
0723 Стоматолошке услуге ИУ
0724 Помоћне услуге ИУ

073 Болничке услуге
0731 Опште болничке услуге ИУ
0732 Специјалистичке болничке услуге ИУ
0733 Услуге медицинских и центара за материнство ИУ
0734 Услуге старачких домова и опоравилишта ИУ

074 Услуге здравствене заштите
0740 Услуге здравствене заштите ИУ

075 ИиР Здравство
0750 ИиР Здравство ЗУ

076 Здравство н. к.
0760 Здравство н. к. ЗУ

08 Р Е К Р Е А Ц И Ј А,   К У Л Т У Р А   И   Р Е Л И Г И Ј А
081 Услуге спорта и рекреације

0810 Услуге спорта и рекреације ИУ
082 Услуге културе 

0820 Услуге културе ИУ
083 Услуге емитовања и издаваштва 

0830 Услуге емитовања и издаваштва ЗУ
084 Религијске и друге заједничке услуге 

0840 Религијске и друге заједничке услуге ЗУ
085 ИиР Рекреација, култура и религија

0850 ИиР Рекреација, култура и религија ЗУ
086 Рекреација, култура и религија н. к.

0860 Рекреација, култура и религија н. к. ЗУ
09 О Б Р А З О В А Њ Е

091 Предшколско и основно образовање
0911 Предшколско образовање ИУ
0912 Основно образовање ИУ

092 Средње образовање
0921 Ниже средње образовање (или више основно образовање) ИУ
0922 Више средње образовање ИУ

093 Образовање послије средње школе које није високо образовање
0930 Образовања послије средње школе које није високо образовање ИУ

094 Високо образовање
0941 Први степен високог образовања ИУ
0942 Други степен високог образовања ИУ

095 Образовање које није дефинисано нивоом
0950 Образовање које није дефинисано нивоом ИУ

096 Помоћне услуге образовању
0960 Помоћне услуге образовању ИУ

097 ИиР Образовање
0970 ИиР Образовање ЗУ

098 Образовање н. к.
0980 Образовање н. к. ЗУ

10 С О Ц И Ј А Л Н А   З А Ш Т И Т А
101 Болест и хендикепираност

1011 Болест ИУ
1012 Хендикепираност ИУ

102 Старост 
1020 Старост ИУ

103 Насљедници
1030 Насљедници ИУ

104 Породица и дјеца
1040 Породица и дјеца ИУ

105 Незапосленост
1050 Незапосленост ИУ

106 Становање
1060 Становање ИУ
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107 Социјално искључење н. к.
1070 Социјално искључење н. к. ИУ

108 ИиР Социјална заштита
1080 ИиР Социјална заштита ЗУ

109 Социјална заштита н. к.
1090 Социјална заштита н. к. ЗУ

ЛЕГЕНДА:
COFOG – The Classifi cation of the Functions of Government.
ИиР – истраживање и развој.
н. к. – није класификовано ни на једном другом мјесту, некласификовано.
ЗУ/ИУ – заједничка услуга/индивидуална услуга – ове ознаке служе приликом статистичког израчунавања трошкова финалне потро-

шње и стварне финалне потрошње у билансима националних рачуна.
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2193
На основу члана 59. став 1. тачка в) Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике Срп-

ске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), члана 16. став 4. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени 
гласник Републике”, 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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА, САДРЖИНИ РАЧУНА И 

ПРИМЈЕНИ КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

Члан 1.
У Правилнику о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 98/16) у члану 86. у ставу 2. брише се тачка 3.
Досадашња тачка 4. постаје тачка 3.

Члан 2.
У члану 93. у ставу 7. послије ријечи: “обавеза” додају се ријечи: “и потраживања”.

Члан 3.
У члану 118. став 5. мијења се и гласи:
“(5) Остали издаци обухватају издатке у земљи или иностранству који нису претходно класификовани: издаци по осно-

ву измирења обавеза из претходних година које нису теретиле расходе (осим обрачунских), те остали издаци у земљи и 
иностранству који нису претходно класификовани.”.

Члан 4.
У Прилогу 2 Правилника у дијелу који се односи на класу 4 РАСХОДИ послије аналитичког конта 411312 додаје се 

ново аналитичко конто:

411318 Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боло-
вања, родитељског и другог одсуства који се не рефундирају

У Прилогу 2 Правилника у дијелу који се односи на класу 7 ПРИХОДИ послије аналитичког конта 712172 додају се 
нова аналитичка конта:

712173 Посебан допринос за солидарност по основу нето плате запосленог лица у 
Републици

712174 Посебан допринос за солидарност по основу купљеног службеног путничког 
возила

У Прилогу 2 Правилника у дијелу који се односи на класу 7 ПРИХОДИ послије аналитичког конта 722551 додају се 
нова подсинтетичка и аналитичка конта:

72256 Приходи здравствених установа
722561 Приходи од партиципације
722562 Приходи од неосигураних лица
722563 Приходи од иноосигурања
722564 Приходи од уговорених услуга осигураницима других ФЗО у БиХ 
722565 Приходи од комерцијалних здравствених услуга
722569 Приходи од осталих здравствених услуга

72257 Приходи здравствених установа од ФЗОРС
722571 Приходи по основу пружања амбулантних услуга
722572 Приходи по основу пружања болничких услуга
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722573 Приходи по основу пружања дијагностичких услуга
722574 Приходи по основу пружања услуга палијативне његе
722575 Приходи по основу пружања услуга дијализе
722576 Приходи по основу израде медицинских средстава (ортопедска и друга по-

магала)
722577 Приходи по основу

консултативно-специјалистичке здравствене заштите
722578 Приходи по основу услуга

иноосигураницима – конвенција
722579 Приходи по основу услуга стручњака из иностранства

72258 Приходи здравствених установа од ФЗОРС
722581 Приходи по основу регресних фактура
722582 Приходи по основу пружања услуга превоза у болницу
722583 Приходи по основу санитетског превоза
722589 Приходи по основу осталих услуга здравствене заштите

Члан 5.
Одредбе овог правилника примјењује се на финансијске извјештаје који се односе на периоде који су почели 1. јануара 

2017. године или касније.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-3158/2017
21. децембра 2017. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.
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2279
На основу члана 59. став 1. тачка в) 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”, број 94/15) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 115/18), министар финансија  д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
БУЏЕТСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА, САДРЖИНИ 

РАЧУНА И ПРИМЈЕНИ КОНТНОГ ПЛАНА ЗА БУЏЕТСКЕ 
КОРИСНИКЕ 

Члан 1.
У Правилнику о буџетским класификацијама, садржи-

ни рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/16 и 115/17) 
у члану 86. став 2. мијења се и гласи:

“(2) Трајни извори средстава формирају се:
1) преузимањем салда трајних извора утврђених на

крају претходног извјештајног периода,
2) из оснивачког улога обезбијеђеног за оснивање

буџетског корисника у складу са одлуком о оснивању, уко-
лико се ради о новом буџетском кориснику, 

3) из расподијељеног финансијског резултата ранијих
година, на основу одлуке менаџмента, 

4) у осталим случајевима дозвољеним МРС-ЈС и дру-
гим релевантним прописима.”.

Послије става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
“(3) Формирани трајни извори средстава не везују се 

за појединачне ставке имовине признате на страни активе, 
нису предмет пописа нити нужно искњижавања у случају 
продаје, преноса или губитка имовине по основу које су пр-
вобитно били формирани.”.
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2221 Обавезе за бруто плате запослених и бруто накнаде плата
22211 Обавезе за плате и накнаде плата 

222111 Обавезе за плате и накнаде плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и 
осталих накнада плата које се не рефундирају

222112 Обавезе за накнаде плата за вријеме боловања и родитељског одсуства које се 
рефундирају од фондова обавезног социјалног осигурања

222113 Обавезе за плате и накнаде плата – порез на доходак
22219 Обавезе за доприносе на плату 

222192 Обавезе за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на плату
222193 Обавезе за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање на плату
222194 Обавезе за доприносе за здравствено осигурање на плату
222195 Обавезе за доприносе за добровољно здравствено осигурање на плату
222196 Обавезе за доприносе за осигурање од незапослености на плату
222197 Обавезе за доприносе за дјечију заштиту на плату
222198 Обавезе за збирне доприносе на плату
222199 Обавезе за остале доприносе на плату

2222 Обавезе за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада, отпремнина и једнократних помоћи

22221 Обавезе за накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 
рада, отпремнина и једнократних помоћи

222211 Обавезе за накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по основу 
рада, отпремнина и једнократних помоћи

222213 Обавезе за накнаде – порез на доходак
22229 Обавезе за доприносе на накнаде

222292 Обавезе за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на накнаде

222293
Обавезе за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање на нак-
наде

222294 Обавезе за доприносе за здравствено осигурање на накнаде
222295 Обавезе за доприносе за добровољно здравствено осигурање на накнаде
222296 Обавезе за доприносе за осигурање од незапослености на накнаде
222297 Обавезе за доприносе за дјечију заштиту на накнаде
222298 Обавезе за збирне доприносе на накнаде
222299 Обавезе за остале доприносе на накнаде

У истом прилогу у дијелу који се односи на класу 4 - РАСХОДИ мијења се дио у оквиру подгрупе 411 - Расходи за лична 
примања запослених и гласи:

4111 Расходи за бруто плате запослених
41111 Расходи за основну плату 

411111 Расходи за основну плату након опорезивања
411112 Расходи за основну плату – порез на доходак

41113 Расходи за увећање основне плате
411131 Расходи за увећање основне плате по основу радног стажа
411132 Расходи за увећање основне плате за прековремени рад
411133 Расходи за увећање основне плате за рад ноћу
411134 Расходи за увећање основне плате за рад током празника
411135 Расходи за увећање основне плате по основу дежурства
411136 Расходи за увећање основне плате – порез на доходак
411137 Расходи за увећање основне плате за теренски рад
411138 Расходи за увећање основне плате за отежане услове рада
411139 Расходи за увећање основне плате по осталим основима

41119 Расходи за доприносе на плату
411192 Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
411193 Расходи за доприносе за добровољно пензијско и инвалидско осигурање

411194
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање за бенефицирани 
радни стаж

Члан 2.
У члану 91. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Расходи за бруто плате запослених обухватају 

основну плату запослених на одређено и неодређено врије-
ме, накнаде плата за годишњи одмор и плаћено одсуство, 
додатке на плату по основу радног стажа, прековременог 
рада, ноћног рада, рада током празника, дежурства, терен-
ског рада, отежаних услова рада и слично и доприносе за 
социјално осигурање (пензијско-инвалидско осигурање, 
здравствено осигурање, осигурање од незапослености, дје-
чију заштиту и сл.).”.

У ст. 3, 4. и 5. ријеч: “нето” и ријечи: “порезе и” бришу 
се.

Члан 3.
У члану 97. у ст. 3. и 5. ријеч: “нето” брише се.

Члан 4.
У Прилогу 2 овог правилника у дијелу који се односи 

на класу 2 - ОБАВЕЗЕ И РАЗГРАНИЧЕЊА мијења се дио у 
оквиру подгрупе 222 - Обавезе за лична примања запосле-
них и гласи:
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411195 Расходи за доприносе за здравствено осигурање
411196 Расходи за доприносе за добровољно здравствено осигурање
411197 Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
411198 Расходи за доприносе за дјечију заштиту
411199 Расходи за остале доприносе на плату

4112
Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених по 
основу рада

41121 Расходи за накнаде за превоз и смјештај 
411211 Расходи за накнаде за превоз на посао и са посла

411212
Расходи за накнаде за коришћење личног возила (са изузетком пословних путо-
вања)

411213 Расходи за накнаде за смјештај 
411214 Расходи за накнаде за одвојени живот
411215 Расходи за накнаде за селидбене трошкове
411217 Расходи за накнаде за превоз и смјештај – порез на доходак
411218 Расходи за накнаде за превоз и смјештај у натури
411219 Расходи за остале накнаде за превоз и смјештај

41122 Расходи за накнаде за топли оброк и регрес
411221 Расходи за накнаде за топли оброк
411222 Расходи за регрес за годишњи одмор
411223 Расходи за зимницу
411224 Расходи за огрjев
411227 Расход за накнаде за топли оброк и регрес - порез на доходак
411228 Расходи за топли оброк и регрес у натури
411229 Расходи за остале регресне накнаде

41125 Расходи за накнаде по основу награда
411251 Расходи за јубиларне награде
411252 Расходи за награде за посебне резултате у раду
411257 Расходи за накнаде по основу награда – порез на доходак
411258 Расходи за накнаде по основу награда у натури
411259 Расходи за остале награде

41126 Расходи по основу дневница за службена путовања 
411261 Расходи по основу дневница за службена путовања у земљи
411262 Расходи по основу дневница за службена путовања у иностранству
411267 Расходи по основу дневница за службена путовања – порез на доходак

41129 Расходи за доприносе на накнаде
411292 Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање
411295 Расходи за доприносе за здравствено осигурање
411297 Расходи за доприносе за осигурање од незапослености
411298 Расходи за доприносе за дјечију заштиту
411299 Расходи за остале доприносе на накнаде

4113
Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања, родитељског одсуства 
и осталих накнада плата 

41131
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата које се не рефундирају

411311 Расходи за накнаду плата за вријеме боловања који се не рефундирају

411312
Расходи за накнаду плата за вријеме породиљског одсуства који се не рефунди-
рају

411317
Расходи за накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих 
накнада плата које се не рефундирају – порез на доходак 

411318
Расходи за увећање накнаде плата по основу радног стажа за вријеме боловања, 
родитељског и другог одсуства који се не рефундирају

411319 Остали расходи за накнаду плата на терет послодавца који се не рефундирају

41139
Расходи за доприносе на накнаду плата за вријеме боловања, родитељског одсу-
ства и осталих накнада плата који се не рефундирају

411392

Расходи за доприносе на накнаду плата за пензијско и инвалидско осигурање 
за вријеме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата који се не 
рефундирају

411393
Расходи за доприносе на накнаду плата за здравствено осигурање за вријеме бо-
ловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата који се не рефундирају

411394

Расходи за доприносе на накнаду плата за осигурање од незапослености за врије-
ме боловања, родитељског одсуства и осталих накнада плата који се не рефунди-
рају

411395
Расходи за доприносе на накнаду плата за дјечију заштиту за вријеме боловања, 
родитељског одсуства и осталих накнада плата који се не рефундирају

411399
Расходи за остале доприносе на накнаду плата за вријеме боловања, родитељског 
одсуства и осталих накнада плата који се не рефундирају

4114 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
41141 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи

411411 Расходи за отпремнине по колективном уговору



32 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 118 21.12.2018.

411412 Расходи за новчане помоћи приликом рођења дјетета
411413 Расходи за новчане помоћи породици у случају смрти радника
411414 Расходи за новчане помоћи у случају смрти члана уже породице
411415 Расходи за новчане помоћи у случају теже болести или инвалидности 
411416 Расходи за помоћ у случају елементарних непогода или пожара
411417 Расходи за отпремнине и једнократне помоћи - порез на доходак
411418 Расходи за помоћи у натури
411419 Расходи за остале једнократне помоћи

41149 Расходи за доприносе на отпремнине и једнократне помоћи

411492
Расходи за доприносе за пензијско и инвалидско осигурање на отпремнине и јед-
нократне помоћи

411493
Расходи за доприносе за здравствено осигурање на отпремнине и једнократне 
помоћи

411494
Расходи за доприносе за осигурање од незапослености на отпремнине и једно-
кратне помоћи

411495 Расходи за доприносе  за дјечију заштиту  на отпремнине и једнократне помоћи
411499 Расходи за остале доприносе на отпремнине и једнократне помоћи

Члан 5.
На аналитичким контима прописаним чланом 4. овог правилника врши се књиговодствено евидентирање обавеза и 

расхода за лична примања запослених обрачунатих за август 2018. године и даље.

Члан 6.
У Прилогу 2 овог правилника у дијелу који се односи на класу 4 - РАСХОДИ мијења се назив подсинтетичког конта 

41723 и аналитичког конта 417231, који гласе: 

41723 Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите – рефундација плата
417231 Рефундација плата за вријеме привремене спријечености за рад усљед болести

У истом прилогу у дијелу који се односи на класу 4 - РАСХОДИ у оквиру подсинтетике 41743 - Дознаке пружао-
цима услуга социјалне заштите по основу дјечије заштите мијењају се називи аналитичких конта 417431 и 417432, 
који гласе:

417431 Рефундације плата за породиљско одсуство

417432
Рефундације плата за рад по скраћеном радном времену по основу дјечије 
заштите

Члан 7.
У Прилогу 2 овог правилника у дијелу који се односи на класу 7 - ПРИХОДИ послије аналитичког конта 722491 додаје 

се нови аналитички конто 722492, који гласи:

722492 Концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката

Члан 8.
Одредбе овог правилника примјењују се на финансијске извјештаје који се односе на периоде који су почели 1. јануара 

2018. године или касније. 

Члан 9. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 06.12/020-3548/2018 
19. децембра 2018. године Министар,
Бања Лука Др Зоран Тегелтија, с.р.


