
ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД УПУТСТВА О САДРЖАЈУ ПЛАНА ЗА ИЗМИРЕЊЕ 

НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕНЕСЕНИХ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ПЕРИОДА 

1. Преглед неизмирених обавеза пренесених из претходног периода по врстама 

расхода 

РБ Преглед обавеза по врстама расхода ИЗНОС (КМ) 

Укупан износ неизмирених обавеза пренесених из 
претходног периода (1+2+3+4+...) 

  

1. Плате    

2. Материјални трошкови   

3. Капитални расходи-инвестиције   

4. Дознаке корисницима буџета    

5. ........   
 

 

2. Подаци о структури буџета, односно финансијког плана за текућу годину и 

претходне двије године према позицијама буџета 
 

 

РБ ПОЗИЦИЈА 2016. година 2017. година 2018. година 

1 Приходи       

2 Трансфери од других буџетских јединица       

3 Примици за нефинансијску имовину       

А УКУПНО приходи и примици (1+2+3)       

4 Расходи       

5 Трансфери другим буџетским јединицама        

6 Издаци за нефинансијску имовину       

Б УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6)       

В СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (А-Б)       

7 Примици од финансијске имовине (задуживање)       

8 Издаци за отплату дугова       

Г НЕТО ЗАДУЖИВАЊЕ (7-8)       

УКУПАН БУЏЕТ (А+7) или (Б+8)       
 

Поред наведених износа из претходне табеле неопходно је навести и износ средстава 

планираних за отплату неизмирених обавеза у текућој години, како је дефинисано у 

подтачки 6.10. - издаци за отплату неизмирених обавеза у текућој години, Упутства о 

садржају плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода и 

извјештаја о реализацији плана („Службени гласник Републике Српске“, број 94/18). 

 



3. Преглед нивоа задужености, датих гаранција, подаци о закљученим уговорима 

или судским споровима 

РБ Дуг ИЗНОС (КМ) 

  Укупан јавни дуг (1+2)   

1 Спољни дуг   

2 Унутрашњи дуг   

3 Сервисирање (отплата) јавног дуга   

 4 Износ датих гаранција   

 

Неопходно је навести и потенцијалне ризике од појединих закључених уговора или могућих 

судских спорова који би у коначном за посљедицу имали непланиране обавезе. 

 

Напомена: Уз овако дефинисан табеларни преглед неопходно је да План за измирење 

неизмирених обавеза пренесених из претходног периода садржи и остале неопходне 

елементе и прилоге дефинисане Упутством о садржају плана за измирење неизмирених 

обавеза пренесених из претходног периода и извјештаја о реализацији плана („Службени 

гласник Републике Српске“, број 94/18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


