РЕПУБЛИКА СРПСКА
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Трансакциони рачун:
ЈИБ
Појединачни образац
Консолидовани образац

ПЕРИОДИЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
на рачуноводственом фонду 02
од _____ до _____ 20___. године

ПОЗИЦИЈА

1

2

71
711
7111
7112
7113
712
7121
713
7131
714
7141
7142
7143
7149

А. Б У Џ Е Т С К И П Р И Х О Д И (I + II + III + IV)
I ПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8)
1. Приходи од пореза на доходак и добит (а до в)
а) Порези на доходак
б) Порези на добит правних лица
в) Порези на приходе капиталних добитака
2. Доприноси за социјално осигурање (а)
а) Доприноси за социјално осигурање
3. Порези на лична примања и приходе од самосталних
дјелатности (а)
а) Порези на лична примања и приходе од самосталних дјелатности
4. Порези на имовину (а до г)
а) Порези на имовину
б) Порези на насљеђе и поклоне
в) Порези на финансијске и капиталне трансакције
г) Остали порези на имовину

Првобитни
буџет
3

Корекција
4

Извршење
6

Разлика
(6 – 5)
7

8

Претходна
година
Извршење
9

Проценат
(6/9) · 100

Економ.
код

Проценат
(6/5) · 100

(у КМ)
ФОНД 02
Текућа година
Коначни буџет
(3 + 4)
5

10

715
7151
7152
7153
716
7161
717
7171
719
7191
72

7282
729
7291
73
731
7311
7312
78
787
7871

5. Порези на промет производа и услуга (а до в)
а) Порези на промет производа
б) Порези на промет услуга
в) Акцизе
6. Царине и увозне дажбине (а)
а) Царине и увозне дажбине
7. Индиректни порези прикупљени преко УИО (а)
а) Индиректни порези прикупљени преко УИО
8. Остали порески приходи (а)
а) Остали порески приходи
II НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
1. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и
позитивних курсних разлика (а до ђ)
а) Приходи од дивиденде, учешћа у капиталу и сличних права
б) Приходи од закупа и ренте
в) Приходи од камата на готовину и готовинске еквиваленте
г) Приходи од хартија од вриједности и финансијских деривата
д) Приходи од камата и осталих накнада за дате зајмове
ђ) Приходи по основу реализованих позитивних курсних разлика из
пословних и инвестиционих активности
2. Накнаде и таксе и приходи од пружања јавних услуга (а до д)
а) Административне накнаде и таксе
б) Судске накнаде и таксе
в) Комуналне накнаде и таксе
г) Накнаде по разним основама
д) Приходи од пружања јавних услуга
3. Новчане казне (а)
а) Новчане казне
4. Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и
трансакција размјене између или унутар јединица власти (а + б)
а) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција
са другим јединицама власти
б) Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и трансакција
унутар исте јединице власти
5. Остали непорески приходи (а)
а) Остали непорески приходи
III ГРАНТОВИ (1)
1. Грантови (а + б)
а) Грантови из иностранства
б) Грантови из земље
IV ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)
1. Трансфери између различитих јединица власти (а до д)
а) Трансфери од државе

7872

б) Трансфери од ентитета

721
7211
7212
7213
7214
7215
7216
722
7221
7222
7223
7224
7225
723
7231
728
7281

7873
7874
7879
788
7881

41
411
4111
4112
4113
4114
412
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
413
4131
4132
4133
4134
4137
4138
4139
414
4141
415
4151
4152
416
4161

в) Трансфери од јединица локалне самоуправе
г) Трансфери од фондова обавезног социјалног осигурања
д) Трансфери од осталих јединица власти
2. Трансфери унутар исте јединице власти (а)
а) Трансфери унутар исте јединице власти
Б. Б У Џ Е Т С К И Р А С Х О Д И (I + II + III)
I ТЕКУЋИ РАСХОДИ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)
1. Расходи за лична примања запослених (а до г)
а) Расходи за бруто плате запослених
б) Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања
запослених по основу рада
в) Расходи за накнаду плата запослених за вријеме боловања,
родитељског одсуства и осталих накнада плата
г) Расходи за отпремнине и једнократне помоћи (бруто)
2. Расходи по основу кориштења робе и услуга (а до з)
а) Расходи по основу закупа
б) Расходи по основу утрошка енергије, комуналних,
комуникационих и транспортних услуга
в) Расходи за режијски материјал
г) Расходи за материјал за посебне намјене
д) Расходи за текуће одржавање
ђ) Расходи по основу путовања и смјештаја
е) Расходи за стручне услуге
ж) Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите
животне средине
з) Остали некласификовани расходи
3. Расходи финансирања и други финансијски трошкови (а до е)
а) Расходи по основу камата на хартије од вриједности
б) Расходи финансирања по основу финансијских деривата
в) Расходи по основу камата на примљене зајмове у земљи
г) Расходи по основу камата на примљене зајмове из иностранства
д) Трошкови сервисирања примљених зајмова
ђ) Расходи по основу негативних курсних разлика из пословних и
инвестиционих активности
е) Расходи по основу затезних камата
4. Субвенције (а)
а) Субвенције
5. Грантови (а + б)
а) Грантови у иностранство
б) Грантови у земљи
6. Дознаке на име социјалне заштите које се исплаћују из буџета
Републике, општина и градова (а + б)
а) Дознаке грађанима које се исплаћују из буџета Републике,
општина и градова

4183
4184
419
4191
48
487
4871
4872
4873
4874
4879
488
4881
****

б) Дознаке пружаоцима услуга социјалне заштите које се исплаћују
из буџета Републике, општина и градова
7. Дознаке на име социјалне заштите које исплаћују институције
обавезног социјалног осигурања (а до г)
а) Дознаке по основу пензијског осигурања
б) Дознаке по основу здравственог осигурања
в) Дознаке по основу осигурања од незапослености
г) Дознаке по основу дјечије заштите
8. Расходи финансирања, други финансијски трошкови и расходи
трансакција размјене између или унутар јединица власти (а до г)
а) Расходи финансирања и други финансијски трошкови између
јединица власти
б) Расходи из трансакција размјене између јединица власти
в) Расходи финансирања и други финансијски трошкови из
трансакција унутар исте јединице власти
г) Расходи из трансакција размјене унутар исте јединице власти
9. Расходи по судским рјешењима (а)
а) Расходи по судским рјешењима
II ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ И УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1 + 2)
1. Трансфери између различитих јединица власти (а до д)
а) Трансфери држави
б) Трансфери ентитету
в) Трансфери јединицама локалне самоуправе
г) Трансфери фондовима обавезног социјалног осигурања
д) Трансфери осталим јединицама власти
2. Трансфери унутар исте јединице власти (а)
а) Трансфери унутар исте јединице власти
III БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА

81
811
8111
8112
8113
8114
8119
812
8121
813
8131
8132
8133

В. Б Р У Т О Б У Џ Е Т С К И С У Ф И Ц И Т / Д Е Ф И Ц И Т (А – Б)
Г. Н Е Т О И З Д А Ц И З А Н Е Ф И Н А Н С И Ј С К У И М О В И Н У
(I + II – III - IV)
I ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
1. Примици за произведену сталну имовину (а до д)
а) Примици за зграде и објекте
б) Примици за постројења и опрему
в) Примици за биолошку имовину
г) Примици за инвестициону имовину
д) Примици за осталу произведену имовину
2. Примици за драгоцјености (а)
а) Примици за драгоцјености
3. Примици за непроизведену сталну имовину (а до г)
а) Примици за земљиште
б) Примици за подземна и површинска налазишта
в) Примици за остала природна добра

4163
417
4171
4172
4173
4174
418
4181
4182
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8139
814
8141
815
8151
816
8161
88
881
8811
8812
51
511
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
512
5121
513
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
514
5141
515
5151

г) Примици за осталу непроизведену имовину
4. Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и
обустављених пословања (а)
а) Примици од продаје сталне имовине намијењене продаји и
обустављених пословања
5. Примици за стратешке залихе (а)
а) Примици за стратешке залихе
6. Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног
инвентара, амбалаже и слично (а)
а) Примици од залиха материјала, учинака, робе и ситног
инвентара, амбалаже и слично
II ПРИМИЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)
1. Примици за нефинансијску имовину из трансакција између или
унутар јединица власти (а + б)
а) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим
јединицама власти
б) Примици за нефинансијску имовину из трансакција са другим
буџетским корисницима исте јединице власти
III ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7)
1. Издаци за произведену сталну имовину (а до е)
а) Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката
б) Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и
адаптацију зграда и објеката
в) Издаци за набавку постројења и опреме
г) Издаци за инвестиционо одржавање опреме
д) Издаци за биолошку имовину
ђ) Издаци за инвестициону имовину
е) Издаци за нематеријалну произведену имовину
2. Издаци за драгоцјености (а)
а) Издаци за драгоцјености
3. Издаци за непроизведену сталну имовину (а до е)
а) Издаци за прибављање земљишта
б) Издаци по основу улагања у побољшање земљишта
в) Издаци за прибављање подземних и површинских налазишта
г) Издаци по основу улагања у побољшање подземних и
површинских налазишта
д) Издаци за прибављање осталих природних добара
ђ) Издаци по основу улагања у побољшање осталих природних
добара
е) Издаци за нематеријалну непроизведену имовину
4. Издаци за сталну имовину намијењену продаји (а)
а) Издаци за сталну имовину намијењену продаји
5. Издаци за стратешке залихе (а)
а) Издаци за стратешке залихе

5811

6. Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и слично (а)
а) Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара,
амбалаже и слично
7. Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и
опреми (а)
а) Издаци за улагање на туђим некретнинама, постројењима и
опреми
IV ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ИЗ ТРАНСАКЦИЈА
ИЗМЕЂУ ИЛИ УНУТАР ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ (1)
1. Издаци за нефинансијску имовину из трансакција између или
унутар јединица власти (а + б)
а) Издаци за нефинансијску имовину из трансакција са другим
јединицама власти

5812

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

516
5161
518
5181
58
581

Д. Б У Џ Е Т С К И С У Ф И Ц И Т / Д Е Ф И Ц И Т (В + Г)
Ђ. Н Е Т О Ф И Н А Н С И Р А Њ Е (Е + Ж + З + И)

91
911
9111
9112
9113
9114
9115
918
9181
9182
61
611
6111
6112
6113
6114
6115
618
6181

Е. Н Е Т О 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
(I – II)
I ПРИМИЦИ ОД ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (1 + 2)
1. Примици од финансијске имовине (а до д)
а) Примици од хартија од вриједности (изузев акција)
б) Примици за акције и учешћа у капиталу
в) Примици од финансијских деривата
г) Примици од наплате датих зајмова
д) Примици по основу орочених новчаних средстава
2. Примици од финансијске имовине из трансакција између или
унутар јединица власти (а + б)
а) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим
јединицама власти
б) Примици од финансијске имовине из трансакција са другим
буџетским корисницима исте јединице власти
II ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (1 + 2)
1. Издаци за финансијску имовину (а до д)
а) Издаци за хартије од вриједности (изузев акција)
б) Издаци за акције и учешћа у капиталу
в) Издаци за финансијске деривате
г) Издаци за дате зајмове
д) Издаци по основу орочавања новчаних средстава
2. Издаци за финансијску имовину из трансакција између или
унутар јединица власти (а + б)
а) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим
јединицама власти

6182

92
921
9211
9212
928
9281
9282
62
621
6211
6212
6213
6214
6219
628
6281
6282

93
931
9311
9312
9313
9319
938
9381
9382
63
631
6311
6312
6313
6319

б) Издаци за финансијску имовину из трансакција са другим
буџетским корисницима исте јединице власти
Ж. Н Е Т О З А Д У Ж И В А Њ Е (I – II)
I ПРИМИЦИ ОД ЗАДУЖИВАЊА (1 + 2)
1. Примици од задуживања (а + б)
а) Примици од издавања хартија од вриједности (изузев акција)
б) Примици од узетих зајмова
2. Примици од задуживања из трансакција између или унутар
јединица власти (а + б)
а) Примици од задуживања код других јединица власти
б) Примици од задуживања код других буџетских корисника исте
јединице власти
II ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА (1 + 2)
1. Издаци за отплату дугова (а до д)
а) Издаци за отплату главнице по хартијама од вриједности (изузев
акција)
б) Издаци за отплату дуга по финансијским дериватима
в) Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи
г) Издаци за отплату главнице зајмова примљених из иностранства
д) Издаци за отплату осталих дугова
2. Издаци за отплату дугова из трансакција између или унутар
јединица власти (а + б)
а) Издаци за отплату дугова према другим јединицама власти
б) Издаци за отплату дугова према другим буџетским корисницима
исте јединице власти
З. О С Т А Л И Н Е Т О П Р И М И Ц И (I – II)
I ОСТАЛИ ПРИМИЦИ (1 + 2)
1. Остали примици (а до г)
а) Примици по основу пореза на додату вриједност
б) Примици по основу депозита и кауција
в) Примици по основу аванса
г) Остали примици
2. Остали примици из трансакција између или унутар јединица
власти (а + б)
а) Остали примици из трансакција са другим јединицама власти
б) Остали примици из трансакција са другим буџетским
корисницима исте јединице власти
II ОСТАЛИ ИЗДАЦИ (1 + 2)
1. Остали издаци (а до г)
а) Издаци по основу пореза на додату вриједност
б) Издаци по основу депозита и кауција
в) Издаци по основу аванса
г) Остали издаци

638
6381
6382

2. Остали издаци из трансакција између или унутар јединица
власти (а + б)
а) Остали издаци из трансакција са другим јединицама власти
б) Остали издаци из трансакција са другим буџетским корисницима
исте јединице власти
И. Р А С П О Д Ј Е Л А С У Ф И Ц И Т А И З Р А Н И Ј И Х
ПЕРИОДА
Ј. Р А З Л И К А У Ф И Н А Н С И Р А Њ У (Д + Ђ)

У ___________________

********

********

********

Лице одговорно за састављање извјештаја

Руководилац
М. П.

________20___. године

__________________________________
(пуно име, презиме, бр. лиценце и потпис)

_____________________________
(пуно име, презиме и потпис)

