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Број: 04-40-1989-3/19
Дана: 24.07.2019. године
КАБИНЕТИ, ОДЈЕЉЕЊА, СЛУЖБЕ И САМОСТАЛНИ ОДСЈЕЦИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ,
КОРИСНИЦИ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА
ПРЕДМЕТ: Упутство за припрему буџета Града Бања Лука за 2020. годину, доставља се.У складу са члановима 28., 29. и 30. Закона о буџетском систему Републике Српске
("Службени гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и „Документом оквирног
буџета Републике Српске за период 2020.-2022. године“, који је припремило Министарство
финансија Републике Српске, Одјељење за финансије доставља буџетским корисницима,
одјељењима и самосталним одсјецима и службама Градске управе града Бања Лука „Упутство за
припрему буџета града Бања Лука за 2020. годину“ (у даљем тексту: Упутство).
Овим Упутством се, у складу са поменутим документима, утврђује почетни оквир буџетских
средстава и дају инструкције за припрему захтјева за средствима у буџету Града у 2020. години.
Нарочито скрећемо пажњу да је у поступку израде буџетских захтјева потребно придржавати се
Стратегије развоја града Бања Лука за период 2018.-2027. године (у даљем тексту: Стратегија), као
и других усвојених стратешких докумената Града, како је и наведено у самом Упутству.
Напомињемо да ће упоредо са поступком израде Нацрта, односно Приједлога буџета Града за
наредну годину услиједити и израда оперативних докумената везаних за реализацију
Стратегије, а то су: Акциони плана пројеката за 2020. годину, као и План имплементације и
индикативни финансијски оквир за период 2020-2022. године, па је потребно обезбиједити што
већи степен усаглашености.
Саставни дио Упутства, поред текстуалног дијела, чине и:
- табеларни преглед са оквирним износима расхода и издатака за потрошачке јединице
Оперативне јединице 1 („Преглед ограничења 1“) и Оперативне јединице 2 („Преглед ограничења
2“), за 2020. годину;
- табеларни прегледи за потрошачке јединице Градске управе, које је потребно попунити, и
то:
*Табела 1: Збирни преглед буџетског захтјева за 2020. годину,
*Табела 2: Структура планираних средстава по буџетским позицијама за 2020. г.,
*Табела 3: Предложени извори финансирања за 2020. годину;
- табеларни прегледи за спољне буџетске кориснике, које је потребно попунити, и то: Табела
1. до Табеле 8.
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У вези са претходним, обавјештавамо вас да ће Упутство са свим пратећим табеларним
прегледима бити доступно на интернет странци Града (у excel и pdf формату), у секцији „Буџет“
(табеле за попуњавање потребно је преузети са интернет странице Града).
Напомињемо да сте у обавези сачинити буџетске захтјеве за наредну буџетску годину.
Захтјеве за буџетским средствима неопходно је доставити Одјељењу за финансије најкасније до
05.09.2019. године, са попуњеним табеларним прегледима, у писаној и електронској форми, на
адресу finansije@banjaluka.rs.ba.
За све додатне информације везане за израду буџетских захтјева за 2020. годину, Одјељење
за финансије-Oдсјек за буџет стоји вам на располагању.
С поштовањем,
Обрађивач:
Дејан Вујић, дипл. ек.
______________________________

М.П.

НАЧЕЛНИК
______________________
Божана Шљивар, дипл. ек.

ДОСТАВЉЕНО:
1.
Наслову,
2.
Евиденцији,
3.
Архиви.
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