
ПРИЛОГ 3.   Календар за  припрему буџета града Добој за 2020. годину 

Кључни задаци Излазни резултати Носилац одговорности Кључни датуми 

1 Документ оквирног 
буџета Републике Српске 

Обавјештавање НСРС о усвајању Документа оквирног буџета 
Републике Српске за период 2020-2022. год. и објављивање на 
интернет страници Владе Републике Српске 

Министарство 
финансија 

05.јул 
(ДОБ усвојен јул 2019) 

2 Почетна буџетска 
ограничења (Упутство за 
буџетске корискнике) 

Достављање Упутства за буџетске кориснике (Почетна буџетска 
ограничења и захтјеви буџетских корисника) 

Одјељење за финансије 
20.јул 

 

3 Консултације са 
буџетским корисницима 
и усвајање коначних 
горњих граница расхода, 
те консултације са 
буџетским корисницма у 
вези израде буџетског 
захтјева 

Консултације између Одјењења за  финансија и буџетских 
корисника у вези захтјева буџетских корисника и приоритета 
буџетске потрошње и у вези са израдом буџетског затјева за 2020. 
годину,  

Одјељење за 
финансије 

20.јул-30. август 

4 Достављање буџетских 
захтјева и додатне 
инструкције, 
обавјештења и 
смјернице као систем 
праћења процеса израде 
и достављања буџетских 
захтјева 

Достављање буџетских захтјева од стране буџетских корисника и 
према потребама увођење додатних инструкција, обавјкештења и 
смјерница од стране Одјељења за финансије а све у циљу 
реалнијег планирања буџетских захтјева 

Буџетски корисници 1.септембар–10.септембар 

5 Захтјеви буџетских 
корисника 

Буџетски захтјеви завршени и достављени Одјељењу за финансије Буџетски корисници 15. септембар 

6 Разматрање и израда 
Нацрта буџета од стране 
Одјељења за финансије 

Израда коначног Нацрта буџета од стране Одјељења за финансије 
Одјељење за 

финансије 
15. октобар 

7 Градски орган управе 
потврђује Нацрт буџета и 
доставља га Министарству 
ради добијања препорука 

Достављање Нацрта буџета  Министарству ради добијања 
препорука 

Одјељење за финансије 01. новембар 

8 Министратво даје 
сагласност на нацрт буџета 
и препоруке  за израду 
приједлога буџета 

Министратво за финансије доставља градском органу управе 
сагласност на нацрт буџета и препоруке за израду приједлога 
буџета 

Министарство 
финансија 

 

15. новембар 
 

9       Разматрање и 
изјашњавање о Нацрту     буџета 
на Скупштине града 

 

  Разматрање и изјашњавање о Нацрту  буџета на Скупштине града 
поштујући препоруке добијене од старне Министарства на исте 
 

Скупштина града 15. новембар 

 10 Разматрање и израда 
Приједлога буџета од стране 
Одјељења за финансије 

Израда коначног Приједлога буџета од стране Одјељења за 
финансије 

Одјељење за 
финансије 

20 новембар 

11  Министратво даје сагласност 
на Приједлог буџета 

Министратво за финансије доставља гардском органу управе 
сагласност на Приједлог буџета 

Министарство 
финансија 

 
20 новембар-      5 децембар 

12  Разматрање и усвајање 
Приједлога буџета на 
Скупштини града Добој 

Достављање Приједлога буџета Скупштини града Одјељење за финансије  5 децембар 

Разматрање и усвајање Приједлога буџета на  Скупштини града Скупштина града 15. децембар 

 13  Одјељење за финансије 
доставља усвојени буџет за 
наредну годину Министарству 
финансија 

Након усвајања буџета на скупштини града исти се доставља 
Министартву финансија 

Одјељење за финансије 24. децембар 



 

 

 


