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ОДЈЕЉЕЊИМА, ОДСЈЕЦИМА И СЛУЖБАМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

 

ПРЕДМЕТ: Форма рјешења о реалокацији средстава за 2020. годину, доставља се.- 

 

У циљу израде рјешења о реалокацији средстава у складу са тачкама VIII, IX и X Одлуке о 

извршењу буџета Града за 2020. годину („Службени гласник града Бања Лука“ број: 40/19), 

обавјештавамо вас да су форме рјешења о реалокацијама доступне на интернет страници Града 

Бања Лука (секција: „Буџет“), те се исте могу преузети путем линка: 

http://www.banjaluka.rs.ba/gradska-uprava/budzet/ - Форме рјешења о реалокацијама (ГУБЛ) . Форме 

рјешења које су доступне на линку су: 

 

1. Рјешење о реалокацији средстава у оквиру буџетског корисника (потрошачке јединице) у 

оквиру исте врсте расхода и издатака - тачка VIII подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета Града 

Бања Лука за 2020. годину – Прилог број 1., 

 

2. Рјешење о реалокацији средстава у оквиру буџетског корисника (потрошачке јединице) између 

расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансијску имовину и отплату дугова и 

осталих издатака - тачка VIII подтачка 1) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. 

годину - Прилог број 2., 

 

3. Рјешење о реалокацији средстава између буџетских корисника - потошачких јединица - тачка 

IX подтачка 1) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. годину - Прилог број 3. и 

 

4. Рјешење о реалокацији средстава у оквиру фондова 02,03,04 и 05 - тачка X подтачка 3) и 4) 

Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. годину - Прилог број 4. и Прилог број 5.. 

 

Захтјев за реалокацију средстава доставља се Oдјељењу за финансије као пропратни акт (1 

примјерак), те није потребно наводити ставке између којих се реалокација средстава врши. У 

прилогу захтјева доставља се рјешење са образложењем (наведено у одговарајућој форми у колико 

примјерака).  

 

Рјешење о реалокацији средстава обавезно мора да садржи детаљно писмено образложење 

(образложење на посебном листу иза сваког рјешења са потписом подносиоца захтјева за 

реалокацију средстава). Потребно је образложити за коју намјену ће се трошити реалоцирана 

средства, али и које планиране активности неће бити извршене и зашто (с обзиром да је створена 

могућност реалоцирања средстава са одређене врсте трошка).  

 

Напомињемо да је у рјешењу, приликом навођења периода за који се врши реаколација 

средстава, потребно навести период од почетка године до посљедњег дана мјесеца у којем се 

рјешење о реалокацији средстава доноси (нпр. уколико се реалокација средстава врши 

03.03.2020.године, у рјешењу ће стајати период од 01.01.2020. године до 31.03.2020.године). 
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Скрећемо пажњу да је потребно у току године, након измјене Одлуке о извршењу Буџета 

Града за 2020. годину, у преамбулу рјешења о реалокацији, додати и број Службеног гласника 

Града у којем је објављена измјена. На сајту Града, у секцији „Буџет“, биће постављени Службени 

гласници са измјенама ове Одлуке. 

 

 Уколико се доставља захтјев за обезбјеђење средстава из буџетске резерве, потребно је у 

истом детаљно писмено образложити намјене за које се средства траже, као и економску 

класификацију на коју је потребно иста распоредити. Одјељење за финансије, на основу 

достављеног захтјева, припрема Одлуку о одобравању средстава буџетске резерве, чије ће 

образложење потписати и шеф/начелник организационе јединице која је поднијела захтјев. Одлуку 

о одобравању средстава буџетске резерве доноси Градоначелник, у складу са тачком XVIII и тачком 

XIX подтачка 3) Одлуке о извршењу буџета Града Бања Лука за 2020. годину. 

 

Одјељење за финансије ће, након одобравања и извршења рјешења о реалокацији средстава, 

о истом обавијестити буџетске кориснике писменим путем. 

 

  С поштовањем, 

 

Обрађивач: 

Aња Поповић, дипл.ек.                                                                   НАЧЕЛНИК 

 

Шеф Одсјека за буџет: 

Дејан Вујић, дипл. ек.                                                     Божана Шљивар, дипл. економиста        

 

 

 

Достављено: 

-наслову,  

-евиденцији, 

-архива. 

 


