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УПОРЕДНИ ПРИКАЗ МАКРОЕКОНОМСКИХ 
ПОКАЗАТЕЉА, БУЏЕТСКИХ И 

ВАНБУЏЕТСКИХ ИЗДВАЈАЊА У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ЗА ПЕРИОД 2001-2005. И 2006-2014. 
ГОДИНА

1. МАКРОЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

v  Бруто домаћи производ (БДП)

Бруто домаћи производ

2005 2014 (процјена)

Номинални раст 
у односу

на 2005. годину

Номинални
5,69 милијарди 

КМ
8,73 милијарде 

КМ
53,3%

Номинални по 
становнику

3.936 КМ 6.189 КМ 57,2%

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске и Документ 
оквирног буџета Републике Српске за период 2015-2017. година
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o Номинални бруто домаћи производ је са 5,69 милијарди 
КМ у 2005. години повећан на 8,73 милијарде КМ у 
2014. години или за 53,3%.

o Номинални бруто домаћи производ по становнику је са 
3.936 КМ у 2005. години повећан на 6.189 КМ или за 
57,2%.

v Незапосленост

Незапосленост
2005 2008 2012 (јун) 2014

Просјечан број 
незапослених

151.599 135.102 153.225 147.733

Статистичка стопа 
незапослености

38,5% 34,3% 39,1% 38,1%

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

o Од 2005. до 2008. просјечан број незапослених лица је 
смањен са 151.599 на 135.102 лица, односно, статистичка 
стопа незапослености је смањена са 38,5% на 34,3%.

o Због утицаја свјетске економске кризе просјечан број 
незапослених је повећан у периоду од 2008. до 2012. 
године на 153.225 лица, односно статистичка стопа 
незапослености је повећана на 39,1%, али је њен раст 
био много мањи него у другим земљама региона.

o Активним политикама на тржишту рада Влада Републике 
Српске успјела је да након 2012. просјечан број 
незапослених смањи на 147.733 лица (јун 2014. године), 
односно да статистичку стопу незапослености смањи за 
1 процентни поен, односно на 38,1%.
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o Према томе, просјечан број незапослених, и поред 
свјетске економске кризе, је у 2014. години мањи за 
2,6% у односу на 2005. годину, док је статистичка стопа 
незапослености у посматраном периоду мања за 0,4 
процентна поена.

o Ако посматрамо на мјесечном нивоу, број незапослених 
у Републици Српској је био највећи у октобру 2005. 
године и износио је 156.335 лица, најмањи је био у 
новембру 2008. године (132.098 лица), док у јуну 2014. 
године износи 145.938 лица.

v	 Просјечна исплаћена плата

Просјечна исплаћена плата

2005 (јун) 2014
Номинални раст у односу

на 2005. годину
Нето плата 465 КМ 837 КМ 80,0%

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

o Просјечна исплаћена нето плата у јуну 2014. године 
износи 837 КМ и већа је за 80,0% од просјечне исплаћене 
нето плате из 2005. године, која је износила 465 КМ.
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v Пензијски систем

Пензијски систем

2005 (јун) 2014

Номинални раст у 
односу

на 2005. годину
Најнижа пензија 90 КМ 169 КМ 87,8%
Просјечна самостална 
пензија

185 КМ 331 КМ 78,9%

Учешће просјечне пензије 
у просјечној нето плати

39,9% 39,5%

Учешће најниже пензије у 
посјечној нето плати

19,4% 20,2%

Учешће најниже пензије у 
просјечној пензији

48,5% 51,2%

Број осигураника 283.711 277.368 -2,2%
Број пензионера 189.523 246.345 30,0%
Однос броја осигураника 
и броја пензионера 

1,50 1,13

Извор: Фонд ПИО Републике Српске

o И поред тога што је због негативних демографских трен-
дова дошло до значајног повећања учешћа популације 
пензионера (у односу на 2005. годину број пензионера је 
повећан за 30,0%), те смањења броја осигураних лица (у 
односу на 2005. годину број осигураних лица је смањен 
за 2,2%), на шта је утицала и свјетска економска криза, 
тако да је број осигураника у односу на број пензионера 
са 1,5 у 2005. години смањен на 1,13 у јуну 2014. године, 
најнижа пензија је повећана за 87,8%, односно са 90 
КМ у 2005. години на 169 КМ у јуну 2014. године, док је 
просјечна самостална пензија повећана са 185 КМ (2005. 
године) на 169 КМ у јуну 2014. године.

o Задржан је однос учешћа просјечне пензије у просјечној 
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нето плати (око 40%), док је дошло до повећања учешћа 
најниже пензије у просјечној нето плати (са 19,4% на 
20,2%), те у просјечној пензији (са 48,5% на 51,2%). 

v Спољна трговина

Спољна трговина

2005 (процјена) 2014

Номинални раст 
у односу

на 2005. годину
Обим 4,1 милијарду КМ 7,2 милијарде КМ 75,6%
Покривеност 
увоза извозом

38,3% 56,9%

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

o Обим спољнотрговинске размјене је у 2014. години већи 
за 75,6% у односу на 2005. годину.

o Покривеност увоза извозом у 2014. години износи 56,9% 
и за 18,6 процентних поена је већа него у 2005. години 
када је озносила 38,3%.

o Извоз за првих шест мјесеци 2014. године износи 1,31 
милијарду КМ и већи је од укупног извоза у 2005. години, 
који је износио 1,13 милијарди КМ.

v Јавни и укупни дуг

Јавни и укупни дуг
2005 2008 2013

Учешће јавног дуга у БДП-у 54,9% 37,1% 43,3%

Учешће укупног дуга у БДП-у 58,7% 40,4% 53,7%

Извор: Министарство финансија Републике Српске
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o Учешће јавног и укупног дуга у БДП-у се смањује са 
54,9%, односно 58,7% у 2005. години на 37,1%, односно 
40,4% у 2008. години.

o Међутим, након свјетске економске кризе и значајног 
смањења буџетских прихода, а са намјером да очува 
достигнути ниво јавних давања, те интензивира инве-
стициону активност, помогнуту кредитним средствима, 
долази до повећања учешћа јавног и укупног дуга у 
БДП-у на 43,3%, односно 53,7% у 2013. години.

o Поред тога, учешће јавног и укупног дуга у БДП-у је и у 
2013. години, након свјетске економске кризе, далеко 
испод нивоа на коме је било 2005. године, односно, 
учешће јавног дуга у БДП-у је мање за 11,6 процентних 
поена, док је учешће укупног дуга у БДП-у мање за 5,0 
процентних поена него у 2005. години.

o Према томе, према садашњем нивоу БДП-а (око 8,7 
милијарди КМ) постоји простор за повећање јавног 
дуга за око једну милијарду КМ, односно укупног дуга 
за око 450 милиона КМ, да би се само достигао ниво 
задужености према БДП-у из 2005. године (С обзиром 
да се јавни дуг укључује у укупни, јасно је да повећање 
јавног дуга повећава и укупни, тако да је простор 
за повећање дуга на ниво из 2005. године ограничен 
укупним дугом, односно, износом од 450 мил. КМ).
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2. РАСТ ЦИЈЕНА

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Базна 

година
2004

Година
Стопа 

инфла-
ције

Индекс 100,0 2005

2005 5,20% 105,2 105,2 100,0 2006

2006 6,40% 106,4 111,9 106,4 100,0 2007

2007 1,10% 101,1 113,2 107,6 101,1 100,0 2008

2008 7,20% 107,2 121,3 115,3 108,4 107,2 100,0 2009

2009 -0,40% 99,6 120,8 114,9 107,9 106,8 99,6 100,0 2010

2010 2,50% 102,5 123,8 117,7 110,6 109,4 102,1 102,5 100,0 2011

2011 3,90% 103,9 128,7 122,3 115,0 113,7 106,1 106,5 103,9 100,0 2012

2012 2,10% 102,1 131,4 124,9 117,4 116,1 108,3 108,7 106,1 102,1 100,0 2013

2013 0,00% 100,0 131,4 124,9 117,4 116,1 108,3 108,7 106,1 102,1 100,0 100,0

2014 -1,80% 98,2 129,0 122,6 115,3 114,0 106,3 106,8 104,2 100,3 98,2 98,2

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске

Напомена: Подаци за 2014. годину се односе на период              
01.01-30.06.2014. године.

o У претходној табели израчунат је кумулативни (укупни) 
раст цијена за различите периоде, односно од неке 
базне године до јуна 2014. године. Наведени израчун ће 
нам послужити касније да, наравно поједностављеном 
рачуницом, провјеримо да ли је номинална стопа раста 
неке од величина била већа или мања од кумулативног 
раста цијена. Уколико је била већа, значиће да је дошло 
и од реалног раста посматране величине и обрнуто, 
уколико је била мања, закључићемо да је дошло до 
реалног смањења посматране величине.
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o Колона (4) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2004-2014. година износио 29,0%.

o Колона (5) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2005-2014. година износио 22,6%.

o Колона (6) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2006-2014. година износио 15,3%.

o Колона (7) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2007-2014. година износио 14,0%.

o Колона (8) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2008-2014. година износио 6,3%.

o Колона (9) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2009-2014. година износио 6,8%.

o Колона (10) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2010-2014. година износио 4,2%.

o Колона (11) показује да је кумулативни раст цијена у 
периоду 2011-2014. година износио 0,3%.

o Колона (12) показује да је кумулативно смањење цијена 
у периоду 2012-2014. година износило 1,8%.

o Колона (13) показује да је кумулативно смањење цијена 
у периоду 2013-2014. година износило 1,8%.
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3. БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

Број запослених у јавном сектору 
(МУП, просвјета, правосуђе и јавна управа)

Просјек за 
период

2003-2005

Просјек за 
период

2006-2013

Проценат 
промјене

Укупан број запослених 
у јавном сектору на 
основу часова рада

36.144 32.492 -10,1%

Учешће запослених 
у јавном сектору 
у укупном броју 
запослених

15,2% 13,1%

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

o Укупан број запослених у јавном сектору, у просјеку, за 
период 2003-2005. година износио је 36.144 запослена, 
док је укупан број запослених у јавном сектору, у 
просјеку, за период 2006-2013. година износио 32.492, 
односно 10,1% мање у односу на просјек периода 2003-
2005. година.

o Просјечно учешће запослених у јавном сектору у 
укпном броју запослених у периоду 2003-2005. година 
је износило 15,2%, док је у периоду 2006-2013. година 
13,1%.
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4. ПЛАТЕ У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

v Укупан износ плата

Плате у јавном сектору (у мил. КМ) % 
промјене 

између 
просјека

Укупно 
2001-
-2005

Укупно 
2006-
-2014

Просјек 
2001-
-2005

Просјек 
2006-
-2014

Разлика 
просјека

Високо 
образовање

79,8 443,2 16,0 49,2 33,3 208,6%

Средње 
образовање

149,3 645,0 29,9 71,7 41,8 139,9%

Основно 
образовање

384,1 1.495,0 76,8 166,1 89,3 116,3%

Институције 
правосуђа

190,6 609,7 38,1 67,7 29,6 77,7%

МУП 361,5 1.192,4 72,3 132,5 60,2 83,3%
Управа 292,1 993,7 58,4 110,4 52,0 89,0%
Министар-
ство 
одбране

284,2 0 56,9 0 -56,9 -

Укупно 1.741,6 5.378,8 348,3 597,7 249,3 71,6%

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

Напомена: Министарство одбране је од 2005. године на ни-
воу БиХ, а у периоду 2001-2005. година за плате је укупно 
исплаћено 284,2 мил. КМ или 56,9 мил. КМ просјечно 
годишње.

o У периоду од 2001-2005. година за плате у јавном сектору 
исплаћено је укупно 1.741,6 мил. КМ или 348,3 мил. КМ 
просјечно годишње, док је у периоду 2006-2014. година  
исплаћено 5.378,8 мил. КМ или 597,7 мил. КМ просјечно 
годишње, што је за 249,3 мил. КМ или 71,6% више у 
односу на просјек периода 2001-2005. година, по свакој 
години.
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o У периоду од 2001-2005. година за плате у високом 
образовању исплаћено је укупно 79,8 мил. КМ или 16,0 
мил. КМ просјечно годишње, док је у периоду 2006-
2014. година  исплаћено 443,2 мил. КМ или 49,2 мил. КМ 
просјечно годишње, што је за 33,3 мил. КМ или 208,6% 
више у односу на просјек периода 2001-2005. година, по 
свакој години.

o У периоду од 2001-2005. година за плате у средњем 
образовању исплаћено је укупно 149,3 мил. КМ или 
29,9 мил. КМ просјечно годишње, док је у периоду 2006-
2014. година  исплаћено 645,0 мил. КМ или 71,7 мил. КМ 
просјечно годишње, што је за 41,8 мил. КМ или 139,9% 
више у односу на просјек периода 2001-2005. година, по 
свакој години.

o У периоду од 2001-2005. година за плате у основном 
образовању исплаћено је укупно 384,1 мил. КМ или 76,8 
мил. КМ просјечно годишње, док је у периоду 2006-2014. 
година  исплаћено 1.495,0 мил. КМ или 166,1 мил. КМ 
просјечно годишње, што је за 89,3 мил. КМ или 116,3% 
више у односу на просјек периода 2001-2005. година, по 
свакој години.

o У периоду од 2001-2005. година за плате у институцијама 
правосуђа исплаћено је укупно 190,6 мил. КМ или 38,1 
мил. КМ просјечно годишње, док је у периоду 2006-
2014. година  исплаћено 609,7 мил. КМ или 67,7 мил. КМ 
просјечно годишње, што је за 29,6 мил. КМ или 77,7% 
више у односу на просјек периода 2001-2005. година, по 
свакој години.

o У периоду од 2001-2005. година за плате у МУП-у 
исплаћено је укупно 361,5 мил. КМ или 72,3 мил. КМ 
просјечно годишње, док је у периоду 2006-2014. година  
исплаћено 1.192,4 мил. КМ или 132,5 мил. КМ просјечно 
годишње, што је за 60,2 мил. КМ или 83,3% више у односу 
на просјек периода 2001-2005. година, по свакој години.
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o У периоду од 2001-2005. година за плате у управи 
исплаћено је укупно 292,1 мил. КМ или 58,4 мил. КМ 
просјечно годишње, док је у периоду 2006-2014. година  
исплаћено 993,7 мил. КМ или 110,4 мил. КМ просјечно 
годишње, што је за 52,0 мил. КМ или 89,0% више у односу 
на просјек периода 2001-2005. година, по свакој години.

v Примјер појединачних плата по областима јавне 
управе

Напомена: Уз плате у јавном сектору у 2005. години су 
исплаћивани и топли оброк и регрес, тако да је у износ 
плата укључен и топли оброк и регрес, како би износи били 
упоредиви са нето платом у 2014. години, када нема топлог 
оброка и регреса, већ су исти саставни дио нето плате.

Нето плате запослених у образовању (у КМ)

2005 2014
Проценат 
промјене

Учитељ и наставник 441 850 92,7%
Професор у основном образовању 482 950 97,1%
Професор у средњој школи 526 1.000 90,1%
Универзитетски професор - ванредни 716 1.800 151,4%
Универзитетски професор - редовни 766 2.200 187,2%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

o Нето плате запослених у образовању у 2014. години у 
односу на 2005. годину су веће између 90,1% (Професор 
у средњој школи) до 187,2% (Универзитетски професор – 
редовни).
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Нето плате запослених у МУП-у (у КМ)
2005 2014 Проценат промјене

Полицајац ССС 477 800 67,7%
Инспектор ВШС - ЦЈБ 536 950 77,2%
Инспектор ВШС - МУП 567 1.050 85,2%
Инспектор ВСС - ЦЈБ 650 1.400 115,4%
Инспектор ВСС - МУП 812 1.450 78,6%
Начелник Одјељења - ЦЈБ 795 1.500 88,7%
Начелник Одјељења - МУП 915 1.650 80,3%
Начелник Управе - МУП 1.090 2.600 138,5%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

o Нето плате запослених у МУП-у у 2014. години у односу 
на 2005. годину су веће између 67,7% (Полицајац) до 
138,5% (Начелник Управе - МУП).

Нето плате запослених у управи – државни службеници (у КМ)

2005 2014
Проценат 
промјене

Стручни сарадник ССС 550 700 27,3%
Стручни сарадник ВШС 600 900 50,0%
Виши стручни сарадник 680 1.300 91,2%
Руководилац Одсјека 700 1.500 114,3%
Руководилац Одјељења 770 1.800 133,8%
Замјеник и помоћник руководиоца 
републичке управе и републичке управне 
организације

930 2.100 125,8%

Помоћник министра, руководилац 
републичке управе и републичке управне 
организације

960 2.200 129,2%

Извор: Министарство финансија Републике Српске

Напомена: На плате у 2005. години поједини службеници су 
имали исплаћене и стимулације, које су произвољно одређене 
од стране непосредних руководилаца. Коефицијент се састојао 
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од основног коефицијента, коефицијента сложености посла и 
коефицијента на услове рада.

o Нето плате запослених у управи (државни службеници) 
у 2014. години у односу на 2005. годину су веће између 
27,3% (Стручни сарадник ССС) до 133,8% (Руководилац 
Одјељења).

o С обзиром да је кумулативни раст цијена у периоду 
2005-2014. година износио 22,6% (погледати дио „Раст 
цијена“), јасно је да су све плате запослених у јавном 
сектору, поред номиналног раста, имале и реални раст.

5. УЛАГАЊА ИЗ ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА У 
ПЕРИОДУ 2007-2014. ГОДИНА

Улагања из Јавних инвестиција
2007-2014

Укупно за период 227,3 мил. КМ
Годишњи просјек 28,4 мил. КМ

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

Напомена: Стање на дан 30.07.2014. године.

o Укупна улагања из јавних инвестиција у периоду од 
2007. до 30.07.2014. године износе 227,3 мил. КМ или у 
просјеку 28,4 мил. КМ годишње.
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6. УЛАГАЊА ИЗ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (РПРС)

v Укупна улагања из Економско-социјалне компо-
ненте (ЕСК) РПРС по областима

Улагања из ЕСК РПРС (исплаћено)
2007-2014 Број пројекта

Саобраћајна инфраструктура 231,9 мил. КМ 57
Водоводна и канализациона, 
привредна, технолошка и стамбена 
инфраструктура

105,1 мил. КМ
37

Судство 7,5 мил.КМ 7
Спортска инфраструктура и омладина 22,3 мил. КМ 20
Основно и предшколско образовање 36,5 мил. КМ 88
Средње образовање 8,4 мил. КМ 24
Високо образовање и наука 34,5 мил. КМ 23
Култура 7,2 мил. КМ 18
Здравствени систем 44,2 мил. КМ 14
Пензијски систем 78,7 мил. КМ 3
Средства за поплаве 20,0 мил. КМ Одлуке Владе

Укупно за период 596,3 мил. КМ 291
Годишњи просјек 74,5 мил. КМ

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

Напомена: Стање на дан 30.07.2014. године.

o Укупно исплаћена средства за улагања из ЕСК РПРС у 
периоду од 2007. до 30.07.2014. године износе 596,3 
мил. КМ за 291 пројекат или просјечно годишње по 74,5 
мил. КМ.

o Свеукупно је одобрено 611,5 мил. КМ, тако да је остало 
неисплаћено још 15,2 мил. КМ за пројекте који још 
увијек нису у потпуности завршени.
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v Укупна улагања из Привредно-развојне ком по-
ненте (ПРК) РПРС (Пласмани ИРБРС по кредитним 
линијама и пласмани у хартије од вриједности)

Назив кредитне линије Износ
КЛ за почетне пословне активности 3.496.287
КЛ за микробизнис у пољопривреди 31.557.266
КЛ за пољопривреду 79.868.363
КЛ за предузетнике и предузећа 497.152.115
Стамбени кредити 270.943.082
КЛ за јединице локалне самоуправе 35.825.000
Зајмови за  запошљавање демобилисаних бораца 5.717.755
КЛ за мала и средња предузећа (EAF) 37.301.981
КЛ за мала и средња предузећа (EAF)-додатно финансирање 26.198.870
КЛ за мала и средња предузећа (EIB) 97.783.437
Зајмови за предузећа 40.561.049
Зајмови за пољопривреду и прерађивачку индустрију  41.866.750
Зајмови за пољопривреду и индустрију прераде 
пољопривредних производа

10.700.000

Зајмови за здравствене установе 10.000.000
Укупно 1.188.971.956

Извор: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 

o У периоду 01.01.2008. до 31.07.2014. године укупан из-
нос уговорених кредита Инвестиционо-развојне банке 
Републике Српске (ИРБРС) по свим кредитним линијама 
и зајмовима износио је 1.188.971.956 КМ.

o Поред тога, када је ријеч о пласманима у хартије од 
вриједности, на дан 31.07.2014. године, укупан промет 
ИРБРС је износио 322,4 мил. КМ. Од тога на укупну 
куповину се односи 88,3%, док се на продају односи 
11,7% укупног промета.
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7. ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

v Улагања у аутопутеве (експропријација, изград-
ња, реконструкција и одржавање)

Улагања у аутопутеве

2001-2008 2009-2014
Проценат 
промјене

Укупно за период 197,2 мил. КМ 499,5 мил. КМ
Годишњи просјек 24,6 мил. КМ 83,3 мил. КМ 237,8%

Извор: Министарство саобраћаја и веза Републике Српске 

Напомена: Подаци за период 2001-2008. година су доступни 
само у укупном износу, али не и по годинама. Подаци за 2014. 
годину су представљали извршење за првих 6 мјесеци, па смо 
их помножили са 2, како би извршили процјену извршења 
до краја године (тако добијени подаци су значајно мањи од 
извршења за 2013. годину, тако да укупна улагања могу бити 
само већа).

o Укупна улагања у аутопутеве у периоду 2001-2008. година 
износила су 197,2 мил. КМ, док су у периоду 2009-2014. 
година износила 499,5 мил. КМ.

o У периоду 2001-2008. година просјечно, годишње, у 
аутопутеве је улагано по 24,6 мил. КМ, док је у периоду 
2009-2014. година просјечно годишње улагано за 58,6 
мил. КМ или 237,8% више, односно 83,3 мил. КМ по 
свакој години.
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v Улагања у регионалне и магистралне путеве

Улагања у регионалне и магистралне путеве

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупно за период 258,8 мил. КМ 1.015,0 мил. КМ
Годишњи просјек 51,8 мил. КМ 112,8 мил. КМ 117,9%

Извор: ЈП Путеви Републике Српске 

o Укупна улагања у регионалне и магистралне путеве у 
периоду 2001-2005. година износила су 258,8 мил. КМ, 
док су у периоду 2006-2014. година износила 1.015,0 
мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година просјечно, годишње, у 
регионалне и магистралне путеве је улагано по 51,8 
мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. година просјечно 
годишње улагано за 61,0 мил. КМ или 117,9% више, 
односно 112,8 мил. КМ по свакој години.

8. ПОЉОПРИВРЕДА

Исплаћени подстицаји за пољопривреду

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупан износ за 
период

116,3 мил. КМ 649,1 мил. КМ

Годишњи просјек 23,3 мил. КМ 72,1 мил. КМ 210,1%

Извор: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Српске 

o Укупно исплаћени подстицаји за пољопривреду у пе-
риоду 2001-2005. година износили су 116,3 мил. КМ, док 
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су у периоду 2006-2014. година износили 649,1 мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година просјечно, годишње, испла-
ћени су подстицаји за пољопривреду у износу од 23,3 
мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. година просјечно 
годишње исплаћивано по 48,9 мил. КМ или 210,1% више, 
односно по 72,1 мил. КМ по свакој години.

9. ПРИВРЕДА

v Подстицај извоза

Подстицај извоза
2001-2005 2006-2013

Укупно за период 0 КМ 91,5 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 11,4 мил. КМ

Број субјеката - укупно 0 1.471
Број субјеката – годишњи просјек 0 184

Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике 
Српске 

Напомена: Од 2014. године Буџетом није планиран подстицај 
извоза, јер је уведен неопорезиви дио дохотка.

o У периоду 2001-2005. година није било подстицаја за 
извоз.

o У периоду 2006-2013. година укупно исплаћена средства 
за подтицај извоза су износила 91,5 мил. КМ или 11,4 
мил. КМ просјечно годишње, а добило их је укупно 
1.471 привредни субјект или по 184 привредна субјекта 
просјечно годишње.
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v Суфинансирање предузећа из области текстила, 
коже и обуће

Суфинансирање предузећа из области текстила, коже и обуће
2001-2005 2009-2010

Укупно за период 0 КМ 8,2 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 4,1 мил. КМ

Број привредних субјеката - укупно 0 163
Број привредних субјеката – годишњи 
просјек

0 81

Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике 
Српске 

Напомена: Суфинансирање предузећа из области текстила, 
коже и обуће вршено је само у 2009. и 2010. години, након чега 
им је извршено умањивање основице за обрачун пореза на 
доходак и доприноса.

o У периоду 2001-2005. година није вршено суфинансирање 
предузећа из области текстила, коже и обуће.

o У периоду 2009-2010. година по основу суфинансирања 
предузећа из области текстила, коже и обуће укупно је 
исплаћено 8,2 мил. КМ или 4,1 мил. КМ просјечно по 
години за које је вршена исплата, а субвенцију су добила 
укупно 163 приврдна субјекта или у просјеку по 81 
привредни субјект годишње.
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v Подстицај запошљавању

Подстицај запошљавању
2001-2005 2012

Укупно за период 0 КМ 2,0 мил. КМ

Укупно запослених 0 871

Извор: Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике 
Српске 

o У складу са Уредбом о подстицајима за запошљавање 
незапослених лица у Републици Српској („Службени 
гласник РС“, број 44/11 и 89/11) у 2012. години 
исплаћена су средства за 35 корисника у укупном 
износу од 2.003.500 КМ за запошљавање 871 радника. 
Средства подстицаја износила су 2.500 КМ по једном 
новозапосленом раднику, а за запошљавање дјетета 
погинулог или несталог борца Војске Републике Српске 
3.000 КМ.

10. ТУРИЗАМ

Улагања у туризам
2001-2005 2006-2014

Укупно за период 629.472 КМ 20,1 мил. КМ
Годишњи просјек 125.894 КМ 2,2 мил. КМ

Извор: Министарство трговине и туризма Републике Српске 

Напомена: Улагања у туризам обухватају: Текући грант за развој 
туризма (укључен Андићград), Трансфер ТОРС-у, Грант НП 
Сутјеска и Козара и Пројекат Шумска и планинска заштићена 
подручја за НП Сутјеска и Козара.
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o Укупна улагања у туризам у периоду 2001-2005. година 
износила су 629.472 КМ, док су у периоду 2006-2014. 
година износила 20,1 мил. КМ.

o Просјечна годишња улагања у туризам у периоду 2001-
2005. година износила су 125.894 КМ, док су просјечна 
годишња улагања у периоду 2006-2014. година износила 
2,2 мил. КМ.

11. НАУКА И ТЕХНОЛОГИЈА

Укупна улагања у науку и технологију (без стипендија)

2003-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупан износ за период 5,5 мил. КМ 34,5 мил. КМ
Годишњи просјек 1,8 мил. КМ 3,8 мил. КМ 109,4%

Извор: Министарство науке и технологије Републике Српске 

o Укупна улагања у науку и технологију (без стипендија) у 
периоду 2003-2005. година су износила 5,5 мил. КМ, док 
су у периоду 2006-2014. година 34,5 мил. КМ.

o У периоду 2003-2005. година, просјечно, годишње, у 
науку и технологију (без стипендија) улагано је по 1,8 
мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. година улагано по 
3,8 мил. КМ, односно за 2,0 мил. КМ или за 109,4% више 
него што је просјечно годишње улагано у периоду 2003-
2005. година.
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12. СТИПЕНДИЈЕ

v Министарство просвјете и културе

Стипендије Министарства просвјете и културе

2002-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупан износ за период 2,4 мил. КМ 16,4 мил. КМ
Годишњи просјек 606.050 1,8 мил. КМ

Укупан број стипендија 2.318 8.750
Годишњи просјек 580 972 67,8%

Просјечна годишња стипендија 
по студенту

1.046 КМ 1.876 КМ 79,3%

Извор: Министарство просвјете и културе Републике Српске 

o Укупан износ стипендија Министарства просвјете и 
културе у периоду 2002-2005. година износио је 2,4 мил. 
КМ или 606.050 КМ просјечно годишње, док је у периоду 
2006-2014. година укупан износ стипендија износио 16,4 
мил. КМ или 1,8 мил. КМ просјечно годишње.

o У периоду 2002-2005. година укупно је додијељено 2.318 
стипендија или 580 стипендија просјечно годишње, док 
је у периоду 2006-2014. године укупно додијељено 8.750 
стипендија или 972 стипендије просјечно годишње 
(67,8% више).

o Просјечна годишња стипендија по студенту у периоду 
2002-2005. година износила је 1.046 КМ, док је у периоду 
2006-2014. година износила 1.876 КМ (79,3% више).
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v Стипендије Фонда др Милан Јелић 

Стипендије Фонда др Милан Јелић
2001-2005 2007-2013

Укупан износ за период 0 КМ 7,1 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 1,0 мил. КМ

Укупан број стипендија 0 1.436
Годишњи просјек 0 205

Просјечна годишња стипендија 
по студенту

0 КМ 4.942 КМ

Извор: Министарство науке и технологије Републике Српске 

o У периоду 2001-2005. година није било стипендија из 
Фонда др Милан Јелић.

o У периоду од 2007-2013. године укупно исплаћене 
стипендије из Фондације др Милан Јелић (2007-2010. 
година) и Фонда др Милан Јелић (2011-2013. година) 
износиле су 7,1 мил. КМ или 1,0 мил. КМ просјечно 
годишње.

o Укупно је исплаћено 1.436 стипендија или просјечно 
годишње по 205 стипендија.

o Просјечна годишња стипендија по студенту је износила 
4.942 КМ.

v Спортске стипендије 

Спортске стипендије
2001-2005 2006-2014 Проценат промјене

Укупан износ за период 32.400 1,3 мил. КМ
Годишњи просјек 6.480 145.593 2.146,8%

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 
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Напомена: Спортске стипендије обухватају: стипендије пер -
спективним спортистима, стипендије спортистима са ин ва-
лидитетом и стипендије потенцијалним олимпијским канди-
датима.

o У периоду 2001-2005. година укупно исплаћене сти-
пендије спортистима износе 32.400 КМ или 6.480 КМ 
просјечно годишње (исплаћене су само у 2005. години).

o У периоду 2006-2014. година укупно исплаћене стипен-
дије спортистима износиле су 1,3 мил. КМ или 145.593 
КМ просјечно годишње.

13. СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

Буџетска подршка за смјештај и исхрану студената
2002-2005 2006-2014

Укупан износ за период 0 КМ 28,1 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 3,1 мил. КМ

Извор: Министарство просвјете и културе Републике Српске 

o У периоду 2002-2005. година није постојала буџетска 
подршка за смјештај и исхрану студената.

o У периоду 2006-2014. година за смјешта и усхрану 
студената из Буџета Републике исплаћено је укупно 28,1 
мил. КМ или 3,1 мил. КМ у просјеку годишње.
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14. ПОРОДИЦА, ОМЛАДИНА И СПОРТ

v Подстицај за запошљавање младих

Подстицај за запошљавање младих
2001-2005 2006-2014

Укупно 0 КМ 2,2 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 239.733 КМ

Број запослених – укупно 0 750
Број запослених – годишњи просјек 0 83

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 

o У периоду 2001-2005. година није било директних под-
стицаја послодавцима за запошљавање младих.

o У периоду 2006-2014. година укупни директни подстицаји 
за запошљавање младих су износили 2,2 мил. КМ или 
239.733 КМ просјечно годишње, а запослено је укупно 
750 младих или у просјеку годишње по 83 лица.

v Субвенције каматних стопа за младе брачне па-
ро ве

Субвенције каматних стопа за младе брачне парове
2001-2005 2006-2014

Укупно 0 КМ 4,3 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 479.532 КМ

Број субвенција – укупно 0 1.853
Број субвенција – годишњи просјек 0 206

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 
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o У периоду 2001-2005. година није било субвенционисања 
каматне стопе за младе брачне парове.

o У периоду 2006-2014. година укупно исплаћене суб-
вен ције за каматне стопе за младе брачне парове су 
износиле 4,3 мил. КМ или 479.532 КМ просјечно годи-
шње, а укупно је додијељено 1.853 субвенције или у 
просјеку годишње по 206 субвенција.

v Фонд треће и четврто дијете

Фонд треће и четврто дијете
2001-2005 2006-2014

Укупно 0 КМ 7,1 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 789.722 КМ

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 

o У периоду 2001-2005. година није било издвајања за 
Фонд треће и четврто дијете.

o У периоду 2006-2014. година за Фонд треће и четврто 
дијете издвојено је укупно 7,1 мил. КМ или 789.722 КМ 
просјечно годишње.

v Стамбено збрињавање породицама са 5 и више 
дјеце

Стамбено збрињавање породицама са 5 и више дјеце
2001-2005 2008-2011

Укупно 0 КМ 7,8 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 1,9 мил. КМ

Број изграђених кућа - укупно 0 97

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 
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o У периоду 2001-2005. година није било издвајања за 
стамбено збрињавање породица са петоро и више дјеце.

o У периоду 2008-2011. година за стамбено збрињавање 
породица са петоро и више дјеце укупно је издвојено 7,8 
мил. КМ или 1,9 мил. КМ просјечно годишње, по години 
у којој је вршена изградња, од чега је изграђено 97 кућа.

v Набавка уџбеника за одличне ученике основних 
школа од трећег до деветог разреда из породица 
са 4 и више дјеце

Набавка уџбеника за одличне ученике основних школа од трећег до 
деветог разреда из породица са 4 и више дјеце

2001-2005 2006-2014
Укупно 0 КМ 1,1 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 125.863 КМ

Извор: Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске 

o У периоду 2001-2005. година није било издвајања за 
набавку уџбеника за одличне ученике основних школа 
од трећег до деветог разреда из породица са 4 и више 
дјеце.

o У периоду 2006-2014. година за набавку уџбеника за 
одличне ученике основних школа од трећег до деветог 
разреда из породица са 4 и више дјеце издвојено је 
укупно 1,1 мил. КМ или 125.863 КМ просјечно годишње.
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15. ПЕНЗИОНЕРИ

Трансфер Фонду ПИО

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупан износ за период 304,4 мил. КМ 1.511,2 мил. КМ
Годишњи просјек 60,9 мил. КМ 167,9 мил. КМ 175,8%

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

o Укупан Трансфер Фонду ПИО у периоду 2001-2005. годи-
на је износио 304,4 мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. 
година износио 1.511,2 мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година просјечан годишњи Тран-
сфер Фонду ПИО је износио 60,9 мил. КМ, док је у 
периоду 2006-2014. година износио 167,9 мил. КМ, 
што је за 107,0 мил. КМ или за 175,8% више у односу 
на просјечан годишњи трансфер у периоду 2001-2005. 
година.

16. БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА

v Издвајања за инвалиднине (војне и цивилне 
инва лиднине)

Издвајања за инвалиднине (војне и цивилне)

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупан износ за период 486,3 мил. КМ 1.356,8 мил. КМ
Годишњи просјек 97,3 мил. КМ 150,8 мил. КМ 55,0%

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 
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o Укупна издвајања из Буџета Републике за војне и ци-
вилне инвалиднине у периоду 2001-2005. година 
износила су 486,3 мил. КМ, док су у периоду 2006-2014. 
година износила 1.356,8 мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година, просјечно годишње је 
издвајано по 97,3 мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. 
година просјечно годишње издвајано по 150,8 мил. КМ, 
што је за 53,5 мил. КМ или за 55,0% више него у периоду 
2001-2005. година, по свакој години.

v Стамбено збрињавање ППБ и РВИ од 1. до 4. 
категорије

Стамбено збрињавање ППБ и РВИ од 1. до 4. категорије

1997-2007 2008-2014
Проценат 
промјене

Укупно утрошена средства 52,8 мил. КМ 68,3 мил. КМ
Годишњи просјек 4,8 мил. КМ 9,8 мил. КМ 103,0%

Додијељене стамбене 
јединице

1.318 1.288

Додјељена неповратна 
новчана средства

1.200 2.489

Укупно збринутих 
породица

2.518 3.777

Годишњи просјек 229 540 135,7%

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 

o Укупно утрошена средства за стамбено збрињавање по-
ро дица погинулих бораца и ратних војних инвалида од 1. 
до 4. категорије у периоду 1997-2007. година је износило 
52,8 мил. КМ, док је у периоду 2008-2014. година 68,3 
мил. КМ.
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o У периоду 1997-2007. година просјечно годишње је утро-
шено 4,8 мил. КМ, док је у периоду 2008-2014. година 
годишњи просјек 9,8 мил. КМ, што је за 5,0 мил. КМ или 
за 103,0% веће у односу на просјек периода 1997-2007. 
година.

o У периоду 1997-2007. година додијељено је 1.318 стам-
бених јединица и 1.200 корисника је добило неповратна 
новчана средства, односно, укупно је збринуто 2.518 
породица, или 229 породица просјечно сваке године.

o У периоду 2008-2014. година додијељено је 1.218 стам-
бених јединица и 2.849 корисника је добило неповратна 
новчана средства, односно, укупно је збринуто 3.777 
породица, или 540 породица просјечно сваке године, 
што је за 311 породица више или за 135,7% у односу 
на просјечан број збринутих породица у периоду 1997-
2007. година.

v Борачки додатак

Борачки додатак - годишњи
2001-2005 2007-2013

Укупно 0 КМ 69,3 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 9,9 мил. КМ

Борачки додатак - мјесечни
2001-2005 2012-2013

Укупно 0 КМ 71,5 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 35,7 мил. КМ

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 

Напомена: Годишњи борачки додатак је уведен од 2007. го-
дине (исплата годишњег борачког додатка исплаћује се у 
пр  вом кварталу текуће године за претходну годину), док је 
мјесечни борачки додатак уведен од 2012. године.
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o У периоду 2001-2005. година годишњи и мјесечни 
борачки додатак није постојао.

o У периоду 2007-2013. година укупно исплаћени годишњи 
борачки додатак је износио 69,3 мил. КМ или 9,9 мил. 
КМ просјечно годишње, за године у којима је исплаћен.

o У периоду 2012-2013. година укупно исплаћени мјесечни 
борачки додатак је износио 71,5 мил. КМ или 35,7 мил. 
КМ просјечно годишње, за године за које је исплаћен.

v Накнада одликованим борцима

Накнада одликованим борцима
2001-2005 2007-2012

Укупно 0 КМ 13,7 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 2,3 мил. КМ

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 

Напомена: Накнада одликованим борцима уведена је од 2007. 
године (накнада одликованом борцу исплаћује се у текућем 
кварталу текуће године за протеклу годину).

o У периоду 2001-2005. година накнада одликованим 
борцима није постојала.

o У периоду 2007-2012. година укупно исплаћене накнаде 
одликованим борцима су износиле 13,7 мил. КМ или 
2,3 мил. КМ просјечно годишње, за године за које је 
исплаћена.
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v Уплата доприноса за демобилисане борце

Уплата доприноса за демобилисане борце
2001-2005 2007-2014

Укупно 0 КМ 52,3 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 6,5 мил. КМ

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 

Напомена: За уплату доприноса демобилисаним борцима 
за повезивање стажа Влада Републике Српске (период 
01.01.1996. до 29.09.2000. године)  је у периоду од 2007. до 
2010. године издвојила и уплатила Фонду ПИО  52,0 мил. КМ. 
У 2014. години планирају се средства у износу од 300.000 КМ 
у склопу одобреног ребаланса буџета за Фонд ПИО за 2014. 
годину.

o У периоду 2001-2005. година уплата доприноса за 
демобилисане борце није постојала.

o У периоду 2007-2014. година укупно уплаћени доприноси 
за демобилисане борце су износили 52,3 мил. КМ или 
6,5 мил. КМ просјечно годишње.

v Социјално збрињавање радника

Социјално збрињавање радника

2002-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупно утрошена 
средства

18,6 мил. КМ 154,9 мил. КМ

Годишњи просјек 4,7 мил. КМ 17,2 мил. КМ 270,2%

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 
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o У периоду 2002-2005. година укупно утрошена средства 
за социјално збрињавање радника су износила 18,6 мил. 
КМ, док су у периоду 2006-2014. година износила 154,9 
мил. КМ.

o У периоду 2002-2005. година, просјечно, годишње, за 
социјално збрињавање радника издвајано је по 4,7 
мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. година просјечно, 
годишње издвајано по 17,2 мил. КМ, односно за 12,5 
мил. КМ или за 270,2% просјечно годишње више него у 
периоду 2002-2005. година.

v Суфинансирање пројеката запошљавања и само-
запошљавања незапослених бораца, ратних вој-
них инвалида и дјеце из категорије породица 
погинулих бораца

Суфинансирање пројеката запошљавања и самозапошљавања

незапослених бораца, РВИ и дјеце из категорије ППБ

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупно утрошена 
средства

7,9 мил. КМ 67,6 мил. КМ

Годишњи просјек 1,6 мил. КМ 7,5 мил. КМ 374,1%

Извор: Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике 
Српске 

o У периоду 2001-2005. година укупно утрошена сред-
ства за суфинансирање пројеката запошљавања и 
самозапошљавања незапослених бораца, РВИ и дјеце из 
категорија ППБ су износила 7,9 мил. КМ, док су у периоду 
2006-2014. година износила 67,6 мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година за суфинансирање пројеката 
запошљавања и самозапошљавања незапослених бора-
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ца, РВИ и дјеце из категорија ППБ просјечно годишње 
је издвајано 1,6мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. 
година просјечно годишње издвајано по 7,5 мил. КМ, 
што је за 5,9 мил. КМ или за 374,1% више у односу на 
просјечна годишња издвајања у периоду 2001-2005. 
година.

17. ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА ЛИЦА

Улагања за породице избјеглих и расељених лица по свим основама

2001-2005 2006-2014
Проценат 
промјене

Укупно утрошена 
средства

105,6 мил. КМ 135,6 мил. КМ

Годишњи просјек 21,1 мил. КМ 15,1 мил. КМ -28,7%

Извор: Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске 

o У периоду 2001-2005. година укупно уложена средства за 
породице избјеглих и расељених лица по свим основама 
(новчана помоћ, стамбено збрињавање, изградња 
инфраструктуре, намјенска издвајања, текући грантови) 
износила су 105,6 мил. КМ, док су у периоду 2006-2014. 
година износила 135,6 мил. КМ.

o У периоду 2001-2005. година за породице избјеглих и 
расељених лица, у просјеку, годишње, је улагано по 21,1 
мил. КМ, док је у периоду 2006-2014. година у просјеку 
годишње улагано по 15,1 мил. КМ, односно по 6,0 мил. 
КМ или 28,7% мање средстава просјечно, годишње него 
у периоду 2001-2005. година.
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18. УДРУЖЕЊА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Подршка Удружењима од јавног интереса
2001-2005 2007-2014

Укупно за период 0 КМ 5,5 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 687.250 КМ

Извор: Министарство управе и локалне самоупарве Републике Српске 

Напомена: Додјела средстава Удружењима од јавног интереса 
је започела од 2007. године.

o У периоду 2001-2005. година није било подршеке из 
Буџета Републике за Удружења од јавног интереса.

o У периоду 2007-2014. година укупна подршка за 
Удружења од јавног интереса је износила 5,5 мил. КМ 
или 687.250 КМ просјечно годишње.

19. ЗДРАВСТВЕНИ СЕКТОР

v Здравство

ОПИС 2001-2005 2006-2013

Издвајање за 
лијекове на рецепт

24,7 милиона КМ у 
2005. години

66,9 милион КМ у 2013. 
години
(повећање за 157% којим 
је омогућено проширење 
листе лијекова и смањење 
партиципације коју плаћају 
осигураници)
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ОПИС 2001-2005 2006-2013

Издвајање  за 
ортопедска помагала

3,8 милиона КМ у 
2005. години

7,0  милиона КМ у 2013. 
години
(повећање за 54% за колико је 
и проширена листа помагала)

Број лијекова на 
рецепт које плаћа 
здравствено 
осигурање

124 генеричког 
назива и
420 комерцијалног 
назива

230 генеричког назива и 1500 
комерцијалног назива;
на здравствену књижицу се 
сада добије 1.080 лијекова 
више него 2005. године

Цитостатици – 
лијекови за лијечење 
малигних болести

Све цитостатике 
пацијенти сами 
куповали до 2004. 
године;
у 2004. осигурање 
плаћа 55 цитостатика

Здравствено  осигурање плаћа 
цитостатике за све врсте 
тумора. Данас на листи има 
71 цитостатик, а уведена је и 
листа биолошких лијекова

Издвајање  за 
примарну 
здравствену заштиту

43,4 милиона КМ у 
2005. години

113,0 милиона КМ у 2013. 
години
(повећање за 160% чиме 
је омогућено повећање 
плата запосленима у 
домовима здравља и више 
услуга посебно у области 
лабораторијске дијагностике)

Издвајање 
за болничку 
здравствену заштиту

72  милиона КМ у 
2005. години

200 милиона КМ у 2013. 
години
(повећање за 177% које 
је омогућило веће плате 
запосленима у болницама и 
преко 400 нових услуга које се 
раније нису радиле у нашим 
болницама)

Учешће осигураних 
лица у трошковима 
за лијекове са 
основне листе који 
се издају на рецепт

Од 10% до 50%

Осигурана лица учествују 
само са 10% у цијени лијекова 
с основне листе, с тим да 
је знантно повећан број 
осигураних лица којима Фонд 
плаћа пуну цијену лијека
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ОПИС 2001-2005 2006-2013

Пензионери и 
партиципација

Само пензионери 
преко 65 година 
ослобођени

И пензионери са најнижом 
пензијом ослобођени без 
обзира на године живота

Посебне групе 
становништва 
(дјеца ометена у 
развоју, вишеструки 
добровољни 
даваоци крви и др.)

Плаћали 
партиципацију за све

ОСЛОБОЂЕНИ плаћања 
партиципације

Директан приступ 
дјеце педијатру

НЕМА ОМОГУЋЕН

Директан приступ 
гинекологу

НЕМА ОМОГУЋЕН

Боравак родитеља 
уз болесно дијете у 
болници

Само уз дјецу млађу 
од једне године

Родитељ може да буде уз 
тешко обољело дијете без 
обзира на године живота

Лијечење у дому 
здравља и избор 
доктора

Само у мјесту 
пријаве на 
здравствено 
осигурање

Могућ избор доктора у било 
ком дому здравља у РС

Избор болнице

Нема бирања 
болнице! Могуће 
лијечење само у 
болници која је 
административно 
одређена

Лијечење могуће у било 
којој болници у РС по избору 
пацијента

Консултативно-
специјалистичка 
здравствена заштита

Без плаћања само 
у болницама због 
чега су пацијенти 
који живе изван 
сједишта болнице 
изложени додатним 
трошковима 
путовања; преглед 
специјалисте у дому 
здравља се плаћао 
по пуној цијени

Организују се посјете 
специјалиста у домовима 
здравља; плаћа се само 
партиципација; удаљеност 
пацијента од специјалисте 
у правилу ограничена на 30 
километара
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ОПИС 2001-2005 2006-2013

Лијечење у 
приватним 
здравственим 
установама

Само уколико се 
плати 100%

У 80 приватних здравствених 
установа могуће лијечење 
уз здравствену књижицу као 
и у државним болницама и 
домовима здравља

Животни вијек 
становништва

68,2 година 72,6 године

Извор: Фонд здравственог осигурања Републике Српске

v Здравствено осигурање

Проблеми до 2006. године Шта је промјењено?
Висок проценат неосигураног 
становништва. Преко 40% 
становништва без здравственог 
осигурања

Број осигураника повећан за 
200.000. Проценат неосигураног 
становништва смањен на 15 %. 

Пензионери плаћали доприносе по 
стопи од 4%

Пензионери плаћају доприносе по 
стопи од 1%

Пољопривредници нису имали 
могућност да се осигурају, јер је 
основица била катастарски приход, 
а њега није одредила ни једна 
општина

Пољопривредницима омогућено да 
уђу у систем здравственог осигурања 
тако што је прописана друга 
основица – проценат просјечне плате

Висок проценат неосигуране дјеце, 
трудница и старијих лица

У овим категоријама више нема 
неосигураних лица

Неосигурано становништво имало 
право само на хитну медицинску 
помоћ

Данас је стање неупоредиво боље, 
јер поред хитне медицинске помоћи, 
неосигурана лица имају могућност 
да се лијече и уколико оболе од 
карцинома, дијабетеса и других 
тешких обољења

Пакет права које финансира 
здравствено осигурање

Пакет права знатно проширен: 
дупло више лијекова; знатно више 
ортопедских помагала; дупло више 
обољења код којих се одобрава 
физикална рехабилитација у 
бањама; нове услуге
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Проблеми до 2006. године Шта је промјењено?

Заштита права осигураника

Раније није ни постојао појам 
заштита права осигураника, а сада 
у свакој пословници Фонда има 
заштитник права; Раније је пословна 
логика Фонда гласила „како не дати 
право“, а сада „Како дати право“

Вантјелесна оплодња није била 
покривена осигурањем

Тренутно 2 бесплатне оплодње;
Рођено 420 беба до данас

Ако апотеке у некој општини немају 
неки лијек са рецепта, осигураник 
лијек не може подићи у апотеци са 
друге општине

Могуће подићи лијек у било којој 
апотеци са којом Фонд има уговор. 
Елиминисане општинске границе

Ако носилац осигурања ради изван 
мјеста у којем живи, сви чланови 
његовог домаћинства могу да 
се лијече само у здравственој 
установама гдје он ради. Тамо гдје 
живе све морају да плаћају

УКИНУТО!!!

Новцем којим је плаћено лијечење у 
иностранству, могао се финансирати 
још један Клинички Центар у РС

Уведено преко 400 нових метода 
лијечења и дијагностике; Број 
упућиваних на лијечење у 
иностранство са 22.000 годишње 
смањен на 6.000 годишње, односно 
за преко 72%

Дугови болницама у иностранству 
на крају 2005. године износили 52 
милиона КМ; Због дугова, болнице 
почеле да одбијају пријем наших 
пацијената или да га условљавају 
авансним плаћањем

Дугови болницама у иностранству на 
крају 2013. износили 12,3 милиона 
КМ; Пријем пацијената из РС се 
врши без застоја и без условљавања 
плаћањем унапријед

Здравственим радницима није било 
плаћено 5 плата, а доприноси нису 
уплаћивани неколико година уназад

У 2006. измирене све обавезе по 
основу плата и доприноса свим 
здравственим радницима

Уговарање и плаћање здравствених 
услуга

Раније је РС била последња, а сада 
је међу водећим земљама у региону 
према спроведеним реформама

Извор: Фонд здравственог осигурања Републике Српске
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20. ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

v Подршка буџетима

Подршка буџетима ЈЛС из Буџета Републике
2001-2005 2006-2014 Проценат промјене

Укупно за период 10,5 мил. КМ 27,0 мил. КМ
Годишњи просјек 2,1 мил. КМ 3,0 мил. КМ 43,6%

Извор: Министарство управе и локалне самоупарве Републике Српске 

Напомена: Подршка укључује: Помоћ буџету неразвијених 
општина, Грантове неразвијеним општинама, Помоћи нераз-
вијеним општинама, Трансфере неразвијеним општинама и 
Реалокације по Одлукама Владе.

o Подршка буџетима јединица локалне самоуправе 
у периоду 2001-2005. година просјечно годишње је 
износила 2,1 мил. КМ, док у периоду 2006-2014. година 
просјечно годишње износи 3,0 мил. КМ или за 43,6% 
више у односу на годишњи просјек периода 2001-2005. 
година.
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21. УНУТРАШЊИ ДУГ

v Стара девизна штедња

Стара девизна штедња
2001-2005 2006-2014

Укупна вриједност емитованих обвезница за 
измирење СДШ

0 КМ
441,2 мил. 

КМ
Годишњи просјек 0 КМ 49,0 мил. КМ

Готовинске исплате по основу СДШ - укупно 0 КМ 10,8 мил. КМ
Плаћања по доспјелим обвезницама СДШ - 
укупно

0 КМ 15,2 мил. КМ

Укупне исплате за СДШ 0 КМ 26,0 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 2,9 мил. КМ

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

Напомена: Стање је на дан 30.06.2014. године.

o У периоду 2001-2005. године није било ни емисија обве-
зница по основу старе девизне штедње, нити су вршене 
било какве исплате по том основу.

o У периоду 2006-2014. година укупна вриједност емито-
ваних обвезница за измирење старе девизне штедње је 
износила 441,2 мил. КМ, односно 49,0 мил. КМ просјечно 
годишње.

o Укупне исплате за стару девизну штедњу у периоду 
2006-2014. година су износиле 26,0 мил. КМ (2,9 мил. 
КМ просјечно годишње), од чега се 10,8 мил. КМ односи 
на готовинске исплате, а 15,2 мил. КМ на плаћања по 
доспјелим обвезницама.
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v Ратна штета

Ратна штета
2001-2005 2006-2014

Укупна вриједност емитованих обвезница 
за измирење РШ

0 КМ 318,9 мил. КМ

Годишњи просјек 0 КМ 35,4 мил. КМ

Готовинске исплате по основу РШ - укупно 0 КМ 10,7 мил. КМ
Плаћања по доспјелим обвезницама РШ - 
укупно

0 КМ 0 КМ

Укупне исплате за РШ 0 КМ 10,7 мил. КМ
Годишњи просјек 0 КМ 1,2 мил. КМ

Извор: Министарство финансија Републике Српске 

Напомена: Стање је на дан 30.06.2014. године.

o У периоду 2001-2005. године није било ни емисија обве-
зница по основу ратне штете, нити су вршене било какве 
исплате по том основу.

o У периоду 2006-2014. година укупна вриједност емито-
ваних обвезница за измирење ратне штете је износила 
318,9 мил. КМ, односно 35,4 мил. КМ просјечно годишње.

Укупне исплате за ратну штету у периоду 2006-2014. година су 
износиле 10,7 мил. КМ (1,2 мил. КМ просјечно годишње), од 
чега се 10,7 мил. КМ односи на готовинске исплате, а плаћања 
по доспјелим обвезницама до 30.06.2014. године није било.
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22. ПРИВАТИЗАЦИЈА

v Број приватизованих предузећа по годинама

Број приватизованих предузећа по годинама
1999-2005 2006-2014 Укупно

Вриједност државног капитала 
до 300.000 КМ

145 1 146

Вриједност државног капитала 
преко 300.000 КМ

469 30 499

Стратешка предузећа 47 29 76
Укупно 661 60 721
Учешће 91,7% 8,3% 100,0%

Извор: Инвестиционо-развојна банка Републике Српске 

o У периоду 1999-2005. година продано је 661 предузеће 
(145 предузећа са вриједношћу државног капитала до 
300.000 КМ, 469 предузећа са вриједношћу државног 
капитала преко 300.000 КМ, те 47 стратешких предузећа), 
док је у периоду 2006-2014. година продано 60 предузећа 
(једно предузеће са вриједношћу државног капитала 
до 300.000 КМ, 30 предузећа са вриједношћу државног 
капитала преко 300.000 КМ, те 29 стратешких предузећа).

o У периоду 1999-2005. година продано је укупно 91,7% 
од укупног броја приватизованих предузећа, док је у 
периоду 2006-2014. година продано преосталих 8,3% 
предузећа. 
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o Приватизацијом државног капитала у периоду 1999-2014. 
година остварен је укупан приход у износу од 1.727,9 
мил. КМ, од чега се 1.546,0 мил. КМ (89,5%) односи на 
продају за готовину, док је 181,9 мил. КМ (10,5%) приход 
по основу продаје за стару девизну штедњу.

o У периоду 1999-2005. година, остварен је укупан приход 
од приватизације државног капитала у износу од 207,4 
мил. КМ, од чега се 26,5 мил. КМ (12,8%) односи на 
продају за готовину, док је 180,9 мил. КМ (87,2%) приход 
по основу продаје за стару девизну штедњу.

o У периоду 2006-2014. година, остварен је укупан приход 
од приватизације државног капитала у износу од 1.520,5 
мил. КМ, од чега се 1.519,6 мил. КМ (99,9%) односи на 
продају за готовину, док је 1,0 мил. КМ (0,1%) приход по 
основу продаје за стару девизну штедњу.

o Ако анализу извршимо према начину плаћања, старом 
девизном штедњом је плаћено укупно 181,9 мил. КМ, од 
чега у периоду 1999-2005. година 180,9 мил. КМ (99,5%), 
а 1 мил. КМ (0,05%) је плаћен у периоду 2006-2014. го-
дина, док је готовином плаћено укупно 1.546,0 мил. КМ, 
од чега у периоду 1999-2005. година 26,5 мил. КМ (1,7%), 
а у периоду 2006-2014. година 1.520,5 мил. КМ (98,3%).

o Према томе, од укупних средстава оставених привати-
зацијом (1.727,9 мил. КМ), у периоду 1999-2005. годи на 
остварено је 12,0% (продано 91,7% предузећа), а пре-
осталих 88,0% средстава оставрено је у периоду 2006-
2014. година (продано 8,3% предузећа).






