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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 2018. и 2019. 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 2018 and 2019. 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, 2019. 
             INCOME COMPONENTS BY INSTITUTIONAL SECTOR, 2019 

 

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 5 319 750 2 904 310  42 147  940 711 1 432 582 Non-financial sector 

Финансијски сектор  378 520  178 918  7 444  35 661  156 497 Financial sector 

Сектор општа држава 1 772 883 1 578 503  2 529  191 851 - General government sector 

Сектор домаћинстава 1 963 303  288 302 - 28 819  292 954 1 410 866 Households sector 

НПИСД1)  62 047  57 714   634  3 699 - NPISH1) 

FISIM (минус) 224 843    224 843 FISM (minus) 

Бруто додата вриједност 9 271 660 5 007 747 23 935 1 464 876 2 775 102 Gross value added 

Порези на производе  минус 
субвенције на производе  

   1 961 129      Taxes on products less subsidies 
on products  

Бруто домаћи производ     11 232 789 

   
  Gross domestic product  

  Структура, % / Structure, %  

Нефинансијски сектор 47,3 25,8 0,4 8,4 12,7 Non-financial sector 

Финансијски сектор 3,4 1,6 0,1 0,3 1,4 Financial sector 

Сектор општа држава 15,8 14,1 0,0 1,7 - General government sector 

Сектор домаћинстава 17,5 2,6 -0,3 2,6 12,6 Households sector 

НПИСД1) 0,5 0,5 0,0 0,0 - NPISH1) 

FISIM (минус) 2,0    2,0 FISM (minus) 

Бруто додата вриједност           82,5 44,6              0,2           13,0            24,7 Gross value added 

Порези на производе  минус 
субвенције на производе  

  17,5      Taxes on products less subsidies 
on products  

Бруто домаћи производ  100,0      Gross domestic product  

 

2.  ДОХОДОВНЕ КОМПОНЕНТЕ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛНИМ СЕКТОРИМА, 2018. 
             INCOME COMPONENTS BY INSTITUTIONAL SECTOR, 2018 

 

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     4 998 170      2 721 939        33 646       908 172     1 334 413 Non-financial sector 

Финансијски сектор     358 824      173 302        7 112       23 325     155 085 Financial sector 

Сектор општа држава     1 720 493      1 530 131        2 452       187 910      - General government sector 

Сектор домаћинстава     1 906 200      278 065      - 19 704        276 658     1 371 181 Households sector 

НПИСД1)     56 399       52 435        641        3 323      - NPISH1) 

FISIM (минус) 221 475    221 475 FISIM (minus) 

Бруто додата вриједност 8 818 611 4 755 872 24 147 1 399 388 2 639 204 Gross value added 

Порези на производе  минус 
субвенције на производе  

1 861 001      Taxes on products less subsidies 
on products  

Бруто домаћи производ    10 679 612      Gross domestic product  

 Структура, % / Structure, %  

Нефинансијски сектор 46,8 25,5 0,3 8,5 12,5 Non-financial sector 

Финансијски сектор 3,4 1,6 0,1 0,2 1,5 Financial sector 

Сектор општа држава 16,1 14,3 0,0 1,8 - General government sector 

Сектор домаћинстава 17,9 2,6 -0,1 2,6 12,8 Households sector 

НПИСД1 0,5 0,5 0,0 0,0 - NPISH 

FISIM (минус) 2,1    2,1 FISIM (minus) 

Бруто додата вриједност 82,6 44,5 0,3 13,1 24,7 Gross value added 

Порези на производе  минус 
субвенције на производе 

             17,4               
 

 
 

 
 

 
 

Taxes on products less subsidies 
on products  

Бруто домаћи производ  100,0      Gross domestic product  

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

Знакови Symbols 
-  нема појаве - no occurrence 
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