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На основу члана 62. став 1. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13,
142/14, 68/15 – др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18,
31/19 и 72/19), на предлог Градске управе града Бора Одељења за финансије и јавне набавке као локалног
органа управе надлежног за финансије, Градско већа
града Бора, на седници одржаној 20. марта 2020. године,
донело је
ОДЛУКУ
о привременој обустави извршења буџета
Члан 1.
Налаже се Одељењу за финансије и јавне
набавке да привремено обустави извршење одређених
расхода и издатака свим корисницима средстава буџета
града Бора.
Члан 2.
Од привремене обуставе извршења из члана 1.
ове Одлуке изузимају се:
- категорија 41 – Расходи за запослене;
- група конта 421 – Стални трошкови;
- група конта 424 – Специјализоване услуге
(искључиво за медицинске услуге и новчане надокнаде
која припада припадницима активне резереве у висини
од 10% од просечне зараде по запосленом у Републици
Србији у претходном месецу у складу са чланом 85.
Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању
ванредним ситуацијама);
- група конта 426 – Материјал (искључиво за
медицински, лабораторијски материјали и средства за
одржавање хигијене);
- категорија 44 – Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања;
- група конта 463 – Трансфери осталим нивоима
власти (за следеће намене: 41, 421, 424, 426, 44, 47 и 48);
- група конта 464 – Дотације организацијама за
обавезно социјално осигурање;
- категорија 47 – Социјално осигурање и
социјална заштита;
- категорија 48 – Остали расходи (дотације
Црвеном крсту Србије, политичким странкама у складу
са Законом о финансирању политичких активности и
новчане казне и пенали по решењу судова);
- класа 6 – Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине.
Члан 3.
Налаже се корисницима средстава буџета града
Бора да не преузимају обавезе за расходе и издатке, који
нису изузети од привремене обуставе извршења, као и да
предузму мере и активности за одлагање измиривања већ
преузетих обавеза.
Члан 4.
Налаже се корисницима буџета града Бора да:
- зауставе преузимање обавеза за расходе и
издатке, који нису изузети од привремене обуставе
извршења;
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-предложе продужење уговорног рока за
плаћање и да предузму мере и активности за одлагање
измиривања већ преузетих обавеза;
-зауставе давање одобрења за закључење
уговора;
- зауставе коришћење квота.
Члан 5.
Ова одлука ће се поднети на потврђивање
Скупштини града Бора, чим она буде у могућности да се
састане.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у
„Службеном листу града Бора“.
Број: 400-180/2020-IV
У Бору, 20. марта 2020. године
ГРАД БОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Градска управа града Бора – Служба за скупштинске послове,
ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 –745141 – 30, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове
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