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9 Буџети и фондови 
Budgets and funds 

 
 
 
 
 
 

Методолошка објашњења Methodological explanations 
  

Извори и методe прикупљања података Sources and methods of data collection 
  

Подаци су преузети од Министарства финансија Републике Српске. Data were taken over from the Ministry of Finance of Republika Srpska.  
  

Обухватност и упоредивост података Coverage and comparability of data 
  

Подаци о оствареним приходима и расходима свих 
рачуноводствених фондова односе се на податке консолидованих 
годишњих финансијских извјештаја Републике, општина, градова и 
фондова. Обухваћени су сви буџетски корисници Републике, односно 
општина и градова, који се финансирају из буџета као и сви фондови који 
се финансирају из намјенских доприноса у складу са законом. 

Data on realised budget revenues and expenditures refer to the data 
obtained from consolidated annual accounts of budgets of Republika Srpska, 
as well as municipalities, cities and funds. Covered are all budget resources' 
users in Republika Srpska, that is, in municipalities and cities, which are 
financed from the budget, as well as all funds financed from specified-
purpose contributions, in accordance with the law. 

Због доношења новог Закона о буџетском систему Републике 
Српске, Закона о Трезору, Правилника о буџетским класификацијама, 
садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета 
Републике, општина, градова и фондова, Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике у Републици Српској и Правилника о финансијском 
извјештавању за кориснике прихода буџета Републике, општина и 
градова и фондова, подаци за 2011. и 2012. годину нису у потпуности 
упоредиви са подацима из ранијег периода.    

Due to the adoption of the new Law on Budget System of Republika 
Srpska, the Law on Treasury, the Rulebook on budget classifications, content 
of accounts and application of chart of accounts for users of budget revenues 
of the republic, municipalities, cities and funds, the Rulebook on accounting, 
accounting policies and accounting estimates for budget users in Republika 
Srpska, and the Rulebook on financial reporting for users of budget revenues 
of the republic, municipalities, cities and funds, the data referring to 2011 and 
2012 are not fully comparable with the data from the previous period.  

 
  

Дефиниције Definitions 
  

Буџет је процјена буџетских средстава и буџетских издатака за 
једну фискалну годину (Закон о буџетском систему Републике Српске, 
Службени гласник Републике Српске, број 121/12). 

Budget is an estimate of budget resources and budget expenditures 
for a fiscal year (Law on Budget System of Republika Srpska, Official Gazette 
of Republika Srpska, No. 121/12). 

  
Буџетски корисници су органи и организације и други субјекти 

јавног сектора (осим јавних предузећа) који се финансирају из буџета 
Републике, општина, градова и фондова и који су под њиховом 
контролом у складу са законом. 

Budget users are bodies and organisations and other entities from the 
public sector (except public enterprises) which are financed from the budgets of 
the republic, municipalities, cities and funds and which are under their control, 
pursuant to the law. 

  
Фондови у смислу Закона о трезора (Службени гласник 

Републике Српске, број 28/13) су: Фонд за пензијско-инвалидско 
осигурање Републике Српске, Фонд здравственог осигурања Републике 
Српске, Јавни фонд за дјечију заштиту Републике Српске и Завод за 
запошљавање Републике Српске, а финансирају се из намјенских 
доприноса. 

Funds, in terms of the Law on Treasury (Official Gazette of 
Republika Srpska, No. 28/13) are the Pension and Disability Insurance Fund, 
Health Insurance Fund of Republika Srpska, Child Welfare Public Fund of 
Republika Srpska, and Republika Srpska Employment Office. These are 
financed from earmarked contributions. 

  
Буџетска средства у једној фискалној години чине буџетски 

приходи и примици за нефинансијску имовину, примици од финансијске 
имовине и задуживања текуће фискалне године, неутрошена намјенска 
средства буџетских грантова и трансфера из ранијих периода и суфицит 
распоређен одлуком надлежног органа. 

Budget resources for one fiscal year consist of budget revenues and 
income for non-financial assets, income from financial assets and borrowings 
from the current fiscal year, unspent earmarked resources of budget grants 
and transfers from previous periods, and the surplus allocated by a decision 
of the competent authority.  

  
Буџетске приходе чине јавни приходи, текући и капитални 

грантови из земље и иностранства и трансфери примљени од других 
буџетских јединица.  

Budget revenues consist of public revenues, domestic or foreign 
current and capital grants, and transfers received from other budget units.  

  
Јавни приходи су приходи утврђени у складу са законом и 

остварени по основу пореза, такса, доприноса, накнада и других прихода 
којима се финансирају права и дужности Републике, општина, градова и 
фондова. 

Public revenues are revenues determined pursuant to the law and 
realised on the basis of taxes, fees, contributions and compensations, as well 
as other revenues used to finance rights and duties of the republic, 
municipalities, cities and funds.  
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Буџетски грантови су бесповратна финансијска средства 
добијена од домаћих или страних физичких и правних лица, која су 
укључена у приходе буџета. 

Budget grants are non-returnable financial means received from 
domestic or foreign physical and legal entities, which are included in budget 
revenues.  

  
Финансирање представља начин покрића планираног или 

оствареног буџетског дефицита, односно начин расподјеле планираног 
или оствареног буџетског суфицита. 

Financing represents a method of covering the planned or actual 
budget deficit, that is, a manner of allocation of the planned or actual budget 
surplus.  

  
Буџетске издатке чине буџетски расходи, издаци за 

нефинансијску имовину и издаци за финансијску имовину и отплату 
дугова. 

Budget expenses cover budget expenditures, expenses for non-
financial assets, and expenses for financial assets and debt repayment.  

  
Буџетске расходе чине расходи за лична примања, расходи по 

основу коришћења роба и услуга, расходи финансирања и други 
финансијски расходи, субвенције, грантови, дознаке на име социјалне 
заштите и трансфери другим буџетским корисницима. 

Budget expenditures cover expenditures for personal income, 
expenditures based on the use of goods and services, expenditures for 
financing and other financial expenditures, subsidies, grants, social welfare 
remittances, and transfers to other budget users. 

 
 

ОБЈАВЉИВАЊЕ PUBLISHING 
    Годишње публикације: Статистички годишњак Републике Српске Annual publications: Statistical Yearbook of Republika Srpska 
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9.1. Остварени приходи и расходи буџета Републике1) 

Realised budget revenues and expenditures of Republika Srpska1) 

мил. КМ / mil. KM 
 Остварење 

Realisation 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

ПРИХОДИ 1 065,2 1 255,2 1 431,6 1 593,6 1 521,0 1 471,3 REVENUES 
         

ПП оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии   890,8 1 050,0 1 188,1 1 343,9 1 175,5 1 240,1 TT aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss  

Директни порези 155,3 191,0 175,1 299,1 264,7 246,8 Direct taxes  

Порез на доходак 2,9 2,7 3,0 1,6 0,6 0,8 Income tax 

Порез на добит 20,9 31,1 68,1 118,4 137,9 120,2 Profit tax 

Порез на приходе капиталних добитака 4,2 3,3 3,7 4,4 4,2 4,7 Capital gains tax 

Порези на лична примања 104,6 132,2 84,5 164,2 111,4 110,3 Personal income tax 

Порези на имовину 22,8 21,6 15,9 10,6 10,6 10,8 Property tax 

Индиректни порези2) 720,3 852,2 1 006,2 1 033,5 905,6 991,8 Indirect taxes2) 

Остали порези 15,2 6,8 6,8 11,3 5,1 1,5 Other taxes 
        

НН ее пп оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии  160,5 199,5 228,1 241,9 337,9 197,2 NN oo nn -- tt aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss  

Приходи од предузетничкe активности 26,0 67,7 72,1 74,4 37,0 17,3 Revenues from enterpreneurial activity 

Накнаде и таксе 109,5 113,4 130,7 133,0 129,1 142,9 Fees and charges  

Новчане казне 13,6 8,7 15,8 21,5 22,1 21,4 Fines 

Остали непорески приходи 11,5 9,7 9,5 12,9 149,7 15,6 Other non-tax revenues 
        

КК аа пп ии тт аа лл нн ии   дд оо бб ии цц ии   0,2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,0 CC aa pp tt ii aa ll   gg aa ii nn ss   

ТТ ее кк уу ћћ ее   ии   кк аа пп ии тт аа лл нн ее   пп оо мм оо ћћ ии   12,2 4,4 15,3 7,7 7,7 34,0 CC uu rr rr ee nn tt   aa nn dd   cc aa pp ii tt aa ll   aa ii dd ss   

ПП рр ии мм љљ ее нн ее   оо тт пп лл аа тт ее   дд аа тт ии хх   зз аа јј мм оо вв аа   1,4 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 RR ee cc ee ii vv ee dd   rr ee pp aa yy mm ee nn tt ss   ff oo rr   
gg ii vv ee nn   ll oo aa nn ss   

         

РАСХОДИ 1 052,1 1 221,9 1 437,2 1 583,9 1 669,7 1 779,2 EXPENDITURES 
        

ТТ ее кк уу ћћ ии   тт рр оо шш кк оо вв ии  984,9 1 078,4 1 290,2 1 481,3 1 584,4 1 642,3 CC uu rr rr ee nn tt   cc oo ss tt ss  

Плате и накнаде запослених 373,7 366,4 414,3 589,9 635,1 630,0 Employees' wages and salaries 

Порези и доприноси на остала лична примања 3,2 6,8 15,3 1,8 2,5 2,3 Taxes and contributions on other personal 
income 

Трошкови материјала и услуга 125,9 123,0 175,8 137,7 183,5 181,2 Material and services costs 

Текуће помоћи 415,4 497,2 609,2 667,1 674,6 665,1 Current aids 

Трошкови за камате 0,0 62,3 64,1 63,9 63,8 73,8 Interest expenses 

Ванбуџетски расходи  66,7 22,7 11,5 21,0 24,8 90,0 Non-budget expenditures  

         

КК аа пп ии тт аа лл нн ии   тт рр оо шш кк оо вв ии  39,5 45,8 97,0 78,5 78,3 121,8 CC aa pp ii tt aa ll   cc oo ss tt ss   

ОО сс тт аа лл ее   ии сс пп лл аа тт ее  27,8 97,7 50,0 23,7 7,1 15,0 OO tt hh ee rr   pp aa yy mm ee nn tt ss   

ДД оо зз нн аа кк ее   нн ии жж ии мм   пп оо тт рр оо шш аа чч кк ии мм   
јј ее дд ии нн ии цц аа мм аа  

0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   tt oo   ll oo ww ee rr   cc oo nn ss uu mm ee rr   
uu nn ii tt ss   

 

    1) Нису укључени приливи по основу примљених кредита и зајмова и одливи по основу отплате примљених кредита и зајмова 
 Inflows based on received credits and loans and outflows based on payment of received credits and loans are not included 
  

2) Укључен порез на додату вриједност, порез на промет производа, порез на промет услуга, акцизе и порез на међународну трговину 
 Value added tax, sales tax on products, sales tax on services, excise and international trading tax are included 
 
 

Извор: Министарство финансија Републике Српске 
Source: Republika Srpska Ministry of Finance 
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9.2. Остварени приходи, примици, расходи и издаци буџета Републике1) 

Realised budget revenues, income, expenditures and expenses of Republika Srpska1)  
мил. КМ / mil. KM 

 Остварење 
Realisation 

 

2011 2012 

ПРИХОДИ 1 706,5  1 674,1 REVENUES 
      

ПП оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии   1 440,0 1 437,3 TT aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss   

Директни порези 340,2 345,1 Direct taxes  

Порез на доходак 0,8 0,8 Income tax 

Порез на добит правних лица 137,4 129,9 Corporate profit tax 

Порез на приходе капиталних добитака 7,2 13,1 Capital gains tax 

Порези на лична примања и приходе од самосталне 
дјелатности 

183,9 190,0 Taxes on personal income and income from self-employment 

Порези на имовину 10,9 11,2 Property tax 

Индиректни порези2) 1 098,7 1 091,0 Indirect taxes2) 

Остали порези 1,0 1,2 Other taxes 
     

НН ее пп оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии   213,4 218,4 NN oo nn -- tt aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss   

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика  

9,4 7,0 Revenues from financial and non-financial assets and positive 
differences in exchange rates 

Накнаде, таксе и приходи од пружања јавних услуга 150,9 149,2 Fees, charges and revenues from provision of public services  

Новчане казне 22,0 19,5 Fines 

Остали непорески приходи 31,1 42,8 Other non-tax revenues 
     

ГГ рр аа нн тт оо вв ии   53,1 18,0 GG rr aa nn tt ss   

ТТ рр аа нн сс фф ее рр ии   ии зз мм ее ђђ уу   бб уу џџ ее тт сс кк ии хх   јј ее дд ии нн ии цц аа   0,0 0,4 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   aa mm oo nn gg   bb uu dd gg ee tt   uu nn ii tt ss   
     

ПРИМИЦИ 273,2 388,3 INCOME 

Примици за нефинансијску имовину  10,5 7,7 Income for non-financial assets 

Примици од финансијске имовине 15,2 92,0 Income from financial assets 

Примици од задуживања 247,5 288,6 Income from debts 
     
РАСХОДИ 1 726,7 1 663,4 EXPENDITURES 
     

ТТ ее кк уу ћћ ии   рр аа сс хх оо дд ии   1 437,3 1 377,1 CC uu rr rr ee nn tt   ee xx pp ee nn dd ii tt uu rr ee ss   

Расходи за лична примања 712,6 722,6 Expenditures on personal income 

Расходи по основу коришћења роба и услуга 152,0 143,2 Expenditures on use of goods and services 

Расходи финансирања и други финансијски трошкови 36,0 39,0 Financing expenditures and other financial expenditures 

Субвенције 165,6 128,8 Subsidies 

Грантови 83,3 94,6 Grants 

Дознаке на име социјалне заштите 275,9 247,7 Social welfare remittances  

     Остали расходи 11,9 1,1 Other expenditures 
     

ТТ рр аа нн сс фф ее рр ии   ии зз мм ее ђђ уу   бб уу џџ ее тт сс кк ии хх   јј ее дд ии нн ии цц аа   289,4 286,3 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   aa mm oo nn gg   bb uu dd gg ee tt   uu nn ii tt ss   
     
ИЗДАЦИ 448,3 507,2 EXPENSES 

Издаци за нефинансијску имовину 106,9 57,6 Expenses of non-financial assets 

Издаци за финансијску имовину 102,2 86,8 Expenses of financial assets 

Издаци за отплату дугова 239,2 362,9 Expenses of repayment of debts 
 

    1) Укључени сви рачуноводствени фондови буџета Републике и корисника буџета Републике који имају властите банковне рачуне 
  Including all accounting funds of the budget of the Republic and users of the budget of the Republic having their own bank accounts  
  

2) Укључени Индиректни порези ван Управе за индиректно опорезивање – заостале обавезе 
 Including indirect taxes outside the Indirect Taxation Authority – arrears 
 
 

Извор: Министарство финансија Републике Српске 
Source: Republika Srpska Ministry of Finance 
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9.3. Остварени приходи и расходи буџета општина и градова1) 

Realised budget revenues and expenditures of municipalities and cities1) 
мил. КМ / mil. KM 

 Остварење 
Realisation 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010  

ПРИХОДИ 414,4 484,6 591,1 640,4 565,8 556,5 REVENUES 
         

ПП оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии   276,4 317,3 367,1 394,3 320,4 339,7 TT aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss  

Директни порези 69,7 64,7 61,5 77,0 56,4 57,7 Direct taxes  

Порез на доходак 0,6 0,8 0,4 0,3 0,1 0,0 Income tax 

Порез на добит 0,0 0,0   3,3 0,0 0,0 Profit tax 

Порез на приходе капиталних добитака 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Capital gains tax 

Порези на лична примања 34,8 44,1 36,5 42,2 36,4 36,7 Personal income tax 

Порези на имовину 34,3 19,8 24,6 31,1 20,0 21,0 Property tax 

Индиректни порези2) 202,6 252,0 305,1 317,0 263,7 281,7 Indirect taxes2) 

Остали порези 4,1 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 Other taxes 
        

НН ее пп оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии  123,2 137,3 157,0 181,4 156,5 151,7 NN oo nn -- tt aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss  

Приходи од предузетничкe активности 16,5 18,6 22,8 34,3 19,4 17,0 Revenues from enterpreneurial activity 

Накнаде и таксе 97,4 108,6 124,1 137,5 128,3 128,0 Fees and charges  

Новчане казне 0,5 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 Fines 

Остали непорески приходи 8,8 9,9 9,9 9,3 8,3 6,2 Other non-tax revenues 
        

КК аа пп ии тт аа лл нн ии   дд оо бб ии цц ии   1,4 2,6 3,7 13,0 10,4 8,1 CC aa pp tt ii aa ll   gg aa ii nn ss   

ТТ ее кк уу ћћ ее   ии   кк аа пп ии тт аа лл нн ее   пп оо мм оо ћћ ии   11,8 26,3 60,9 45,2 72,0 49,8 CC uu rr rr ee nn tt   aa nn dd   cc aa pp ii tt aa ll   aa ii dd ss   

ПП рр ии мм љљ ее нн ее   оо тт пп лл аа тт ее   дд аа тт ии хх   зз аа јј мм оо вв аа   1,5 1,1 2,3 6,4 6,5 7,2 RR ee cc ee ii vv ee dd   rr ee pp aa yy mm ee nn tt ss   ff oo rr   
gg ii vv ee nn   ll oo aa nn ss   

         

РАСХОДИ 393,7 520,9 606,9 738,4 573,0 604,4 EXPENDITURES 
        

ТТ ее кк уу ћћ ии   тт рр оо шш кк оо вв ии  291,5 344,9 361,2 444,2 406,0 429,9 CC uu rr rr ee nn tt   cc oo ss tt ss  

Плате и накнаде запослених 82,8 97,4 115,2 150,1 158,7 156,6 Employees' wages and salaries 

Порези и доприноси на остала лична примања 4,6 5,7 6,7 9,5 13,0 13,4 Taxes and contributions on other personal 
income 

Трошкови материјала и услуга 120,4 141,1 128,0 135,1 115,3 126,6 Material and services costs 

Текуће помоћи 81,6 98,3 106,2 141,0 106,0 114,7 Current aids 

Трошкови за камате 2,0 2,5 5,1 8,4 10,0 13,0 Interest expenses 

Ванбуџетски расходи  0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 5,5 Non-budget expenditures  
         

КК аа пп ии тт аа лл нн ии   тт рр оо шш кк оо вв ии  97,0 162,9 235,2 280,6 161,4 168,6 CC aa pp ii tt aa ll   cc oo ss tt ss   

ОО сс тт аа лл ее   ии сс пп лл аа тт ее  5,2 13,1 10,5 13,6 5,6 5,8 OO tt hh ee rr   pp aa yy mm ee nn tt ss   

ДД оо зз нн аа кк ее   нн ии жж ии мм   пп оо тт рр оо шш аа чч кк ии мм   
јј ее дд ии нн ии цц аа мм аа  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   tt oo   ll oo ww ee rr   cc oo nn ss uu mm ee rr   
uu nn ii tt ss   

 

    1) Нису укључени приливи по основу примљених кредита и зајмова и одливи по основу отплате примљених кредита и зајмова 
 Inflows based on received credits and loans and outflows based on payment of received credits and loans are not included 
  

2) Укључен порез на додату вриједност, порез на промет производа, порез на промет услуга, акцизе и порез на међународну трговину 
 Value added tax, sales tax on products, sales tax on services, excise and international trading tax are included 
 
 

Извор: Министарство финансија Републике Српске 
Source: Republika Srpska Ministry of Finance 
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9.4. Остварени приходи, примици, расходи и издаци буџета општина и градова 

Realised budget revenues and expenditures of municipalities and cities 
мил. КМ / mil. KM 

 Остварење 
Realisation 

 

2011 2012 

ПРИХОДИ 589,5 567,0 REVENUES 
      

ПП оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии  390,2 372,7 TT aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss   

Директни порези 81,4 78,0 Direct taxes  

Порез на доходак 0,0 0,0 Income tax 

Порез на добит 0,0 0,0 Profit tax 

Порез на приходе капиталних добитака 0,0 0,0 Capital gains tax 

Порези на лична примања 61,1 62,5 Personal income tax 

Порези на имовину 20,2 15,5 Property tax 

Индиректни порези1) 308,5 294,5 Indirect taxes1) 

Остали порези 0,3 0,2 Other taxes 
     

НН ее пп оо рр ее сс кк ии   пп рр ии хх оо дд ии  149,1 151,4 NN oo nn -- tt aa xx   rr ee vv ee nn uu ee ss   

Приходи од финансијске и нефинансијске имовине и позитивних 
курсних разлика  

16,2 16,4 Revenues from financial and non-financial assets and positive 
differences in exchange rates 

Накнаде и таксе 123,6 128,1 Fees and charges  

Новчане казне 1,1 0,5 Fines 

Остали непорески приходи 8,1 6,4 Other non-tax revenues 
    

ГГ рр аа нн тт оо вв ии   19,7 9,2 GG rr aa nn tt ss   

ТТ рр аа нн сс фф ее рр ии   ии зз мм ее ђђ уу   бб уу џџ ее тт сс кк ии хх   јј ее дд ии нн ии цц аа   30,4 33,7 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   aa mm oo nn gg   bb uu dd gg ee tt   uu nn ii tt ss   
    
ПРИМИЦИ 74,8 106,6 INCOME 

Примици за нефинансијску имовину  12,3 16,1 Income for non-financial assets 

Примици од финансијске имовине 11,6 7,4 Income from financial assets 

Примици од задуживања 50,9 83,1 Income from debts 
    
РАСХОДИ 460,7 491,9 EXPENDITURES 
    

ТТ ее кк уу ћћ ии   рр аа сс хх оо дд ии  460,7 491,9 CC uu rr rr ee nn tt   ee xx pp ee nn dd ii tt uu rr ee ss   

Расходи за лична примања 177,5 185,7 Expenditures on personal income 

Расходи по основу коришћења роба и услуга 139,9 149,3 Expenditures on use of goods and services 

Финансирања и други трошкови 15,4 18,9 Financing expenditures and other financial expenditures 

Субвенције 15,2 17,6 Subsidies 

Грантови 63,4 63,8 Grants 

Социјалне давања 49,3 56,6 Social welfare remittances  

     Остали расходи 0,0 0,0  
    

ТТ рр аа нн сс фф ее рр ии   ии зз мм ее ђђ уу   бб уу џџ ее тт сс кк ии хх   јј ее дд ии нн ии цц аа  0,0 0,0 TT rr aa nn ss ff ee rr ss   aa mm oo nn gg   bb uu dd gg ee tt   uu nn ii tt ss  
    
ИЗДАЦИ 190,8 224,2 EXPENSES 

Издаци за нефинансијску имовину 140,2 159,6 Expenses of non-financial assets 

Издаци за финансијску имовину 5,4 2,7 Expenses of financial assets 

Издаци за отплату дугова 45,2 61,9 Expenses of repayment of debts 
 
    1) Укључени Индиректни порези ван Управе за индиректно опорезивање – заостале обавезе 
 Including indirect taxes outside the Indirect Taxation Authority – arrears 
 
Извор: Министарство финансија Републике Српске 
Source: Republika Srpska Ministry of Finance 
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9.5. Остварени приходи и расходи фондова1) 

Realised budget revenues and expenditures of funds1) 

мил. КМ / mil. KM 
 Остварење 

Realisation 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

ПРИХОДИ ФОНДОВА2) 715,3 947,4 1 031,8 1 273,1 1 375,1 1 490,4 1 573,5 1 569,1 REVENUES OF FUNDS2) 

Фонд за пензијско-инвалидско осигурање 459,8 560,6 629,2 777,5 803,6 924,4 926,8 875,9 Pension and Disability Insurance Fund 

Фонд за здравствено осигурање 215,9 331,2 345,7 418,4 488,1 486,0 548,7 555,0 Health Insurance Fund 

Јавни фонд за дјечију заштиту 25,9 37,7 36,9 48,3 50,2 50,2 58,3 58,1 Child Welfare Public Fund 

Завод за запошљавање 13,7 17,9 20,0 28,9 33,2 29,8 39,7 80,1 Employment Office 
           

РАСХОДИ ФОНДОВА 722,6 940,1 1 014,9 1 398,6 1 534,2 1 554,3 1 561,6 1 616,1 EXPENDITURES OF FUNDS 

Фонд за пензијско-инвалидско осигурање 471,0 549,1 613,2 820,7 917,4 917,0 916,0 902,8 Pension and Disability Insurance Fund 

Фонд за здравствено осигурање 213,6 334,6 345,7 498,1 512,9 539,2 555,8 584,2 Health Insurance Fund 

Јавни фонд за дјечију заштиту 25,7 36,6 35,2 50,9 66,8 68,4 59,8 58,2 Child Welfare Public Fund 

Завод за запошљавање 12,3 19,8 20,8 28,9 37,1 29,7 30,0 70,9 Employment Office 
 

    1) Нису укључени износи који се елиминишу приликом консолидације као ни приливи по основу примљених кредита и зајмова и одливи по основу отплате примљених кредита и 
зајмова 

 Amounts eliminated through consolidation, as well as inflows based on received credits and loans and outflows based on payment of received credits and loans are not included. 
  

2) Укључени остварени приходи који се односе на намјенске доприносе и остали приходи 
 Realised revenues referring to specified-purpose contributions and other revenues are not included 
 
 

Извор: Министарство финансија Републике Српске 
Source: Republika Srpska Ministry of Finance 
 
 


