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БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД, ДОХОДОВНИ ПРИСТУП
GROSS DOMESTIC PRODUCT, INCOME APPROACH
У овом саопштењу објављују се обрачунате доходовне компоненте
бруто додате вриједности по институционалним секторима у 2020. и 2021. години.
Обрачун је заснован на методолошким поставкама Европског система рачуна из
2010. године (European System of Accounts – ESA 2010).

This release presents calculated income components of Gross value added
by institutional sector for 2020 and 2021. The calculation is based on the
methodological principles of European System of Accounts from 2010.

Бруто домаћи производ у тржишним цијенама чини бруто додата
вриједност у основним цијенама увећана за порезe, а умањена за субвенције на
производе.

Gross domestic product at market prices is derived from Gross value
added at basic prices plus taxes and minus subsidies on products.

Порези на производе су порези који се плаћају по произведеном,
прослијеђеном производу. Овдје спадају: порез на додату вриједност, акцизе,
царине, боравишне таксе и порез на игре на срећу.

Taxes on products are taxes that are paid per produced or/and proceeded
product. Those are: value added tax, excises, customs, tax on overnight stays and
taxes on lottery.

Остали порези на производњу укључују све порезе који се не плаћају
по произведеном производу, као што су: порез на имовину, порез на коришћење
земљишта, порез на издавање дозвола и лиценци, таксе за путовања у
иностранство и сл.

Other taxes on production include all taxes which are not paid per unit of
produced goods, such as: taxes on property, taxes on use of land, taxes for issued
permits and licenses, recompense for travelling abroad, etc.

Субвенције подразумијевају текућа неповратна плаћања владе
резидентним произвођачима, без обзира да ли се ради о субвенцијама на
производе или осталим субвенцијама на производњу. Субвенције на производе
се исплаћују по јединици произведеног добра, док остале субвенције на
производњу представљају субвенције које се не могу исказати по јединици
производа, као што су: субвенционисање плата и накнада запослених,
субвенционисање каматних стопа и сл.

Subsidies are current non-returnable payments of government institutions
to residential producers, regardless of these being subsidies on products or other
subsidies on production. Subsides on products are paid per unit of produced goods,
while other subsidies on production are subsidies which could not be calculated per
unit of products, such as subsidies on wages and salaries of employees, subsidies on
interest rates, etc.

Средства за запослене чине бруто плате и остала примања
запослених, укључујући порезе и доприносе.

Compensation of employees consists of gross wages and salaries,
including employees' taxes and social contributions.

Потрошња фиксног капитала представља обрачунату вриједност
искоришћених сталних средстава у току једног обрачунског периода.

Consumption of fixed capital is calculated value of used fixed capital
during an accounting period.

Нето оперативни вишак се односи на нефинансијски и финансијски
сектор и импутирану ренту из сектора домаћинства, а настаје након што се из
бруто додате вриједности издвоје средства за запослене, нето порези на
производњу и потрошња фиксног капитала.

Net operating surplus refers to non – financial and financial sector and
imputed rent from households sector, and it is derived by extracting compensation of
employees, other net taxes on production and consumption of fixed capital from gross
value added.

Нето мјешовити доходак настаје након што се из бруто додате
вриједности издвоје средства за запослене, нето порези на производњу и
потрошња фиксног капитала у оквиру сектора домаћинства.

Net mixed income is derived by extracting compensation of employees,
other net taxes on production and consumption of fixed capital in household sector
from gross value added.
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1. ДОХОДОВНЕ КОМПОНЕНТЕ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ СЕКТОРИМА, 2021.
INCOME COMPONENTS BY INSTITUTIONAL SECTOR, 2021

Бруто додата
вриједност
Gross value
added

Средства за
запослене
Compensation of
employees

Нето остали
порези на
производњу
Net other taxes
on production

Потрошња
фиксног
капитала
Consumption
of fixed capital

Нето
оперативни
вишак/Нето
мјешовити
доходак
Net operating
surplus/Net
mixed income

хиљ. КМ/thous. KM
Нефинансијски сектор
Финансијски сектор
Сектор општа држава
Сектор домаћинстава
НПИСД1)

6 152 196
420 683
2 031 738
1 848 980
68 411

3 183 266
197 252
1 800 022
337 485
63 686

26 077
5 972
2 387
- 39 766
627

1 048 336
37 860
229 329
296 122
4 098

1 894 517
179 599
1 255 139
-

Non-financial sector
Financial sector
General government sector
Households sector
NPISH1)

FISIM (минус)
Бруто додата вриједност
Порези на производе минус
субвенције на производе

249 150
10 272 858
2 226 679

5 581 711

-4 703

1 615 745

249 150
3 080 105

FISIM (minus)
Gross value added
Taxes on products less subsidies
on products

Бруто домаћи производ

12 499 537

Gross domestic product
Структура, % / Structure, %

Нефинансијски сектор
Финансијски сектор
Сектор општа држава
Сектор домаћинстава
НПИСД1

49,2
3,4
16,3
14,8
0,5

25,5
1,6
14,4
2,7
0,5

0,2
0,1
0,0
-0,3
0,0

8,3
0,3
1,9
2,4
0,0

15,2
1,4
10,0
-

Non-financial sector
Financial sector
General government sector
Households sector
NPISH

FISIM (минус)
Бруто додата вриједност
Порези на производе минус
субвенције на производе

2,0
82,2
17,8

44,7

0,0

12,9

2,0
24,6

FISIM (minus)
Gross value added
Taxes on products less subsidies
on products

Бруто домаћи производ

100,0

Gross domestic product
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2. ДОХОДОВНЕ КОМПОНЕНТЕ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ СЕКТОРИМА, 2020.
INCOME COMPONENTS BY INSTITUTIONAL SECTOR, 2020

Бруто додата
вриједност
Gross value
added

Средства за
запослене
Compensation of
employees

Нето остали
порези на
производњу
Net other taxes
on production

Потрошња
фиксног
капитала
Consumption
of fixed capital

Нето
оперативни
вишак/Нето
мјешовити
доходак
Net operating
surplus/Net
mixed income

хиљ. КМ/thous. KM
Нефинансијски сектор
Финансијски сектор
Сектор општа држава
Сектор домаћинстава
НПИСД1)
FISIM (минус)
Бруто додата вриједност
Порези на производе минус
субвенције на производе
Бруто домаћи производ

5 325 156
390 158
1 922 619
1 792 733
63 680
230 753
9 263 593

3 004 924
183 707
1 713 112
285 760
59 305

21 009
6 911
2 285
- 38 359
714

956 533
37 615
207 222
294 524
3 661

5 246 808

- 7 440

1 499 555

1 342 690
161 925
1 250 808
230 753
2 524 670

1 868 256
11 131 849

Non-financial sector
Financial sector
General government sector
Households sector
NPISH1)
FISIM (minus)
Gross value added
Taxes on products less subsidies
on products
Gross domestic product

Структура, % / Structure, %
Нефинансијски сектор
Финансијски сектор
Сектор општа држава
Сектор домаћинстава
НПИСД1

47,8
3,5
17,3
16,1
0,6

27,0
1,6
15,4
2,6
0,5

0,2
0,1
0,0
-0,4
0,0

8,6
0,3
1,9
2,6
0,1

12,0
1,5
11,3
-

Non-financial sector
Financial sector
General government sector
Households sector
NPISH

FISIM (минус)
Бруто додата вриједност
Порези на производе минус
субвенције на производе

2,1
83,2
16,8

47,1

-0,1

13,5

2,1
22,7

FISIM (minus)
Gross value added
Taxes on products less subsidies
on products

Бруто домаћи производ
¹)

100,0

Gross domestic product

Сектор непрофитних институционалних јединица које служе домаћинствима
Sector of non-profit institutions serving households

Знакови
-

нема појаве

Symbols
- no

occurrence
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