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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ЖАБАЉ

Број: 9 Жабаљ,  19.04.2013. Година 42 Цена овог броја  60,00 динара
Годишња претплата 1.200,00 динара

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 62. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/
11 и 93/12), члана 70. Статута општине Жабаљ (Службени лист општине Жабаљ, 8/11 и 8/12), а у вези са 
закључком Општинског већа број 401-233/2013-II од 19.04.2013. госдине,  Председник општине доноси

Р Е Ш Е Њ Е
1.

Привремено се обуставља извршење буџета општине Жабаљ за 2013. годину, почев од 22.04.2013. године, 
због повећаних расхода и издатака.

2.
Привремена обустава извршења из тачке 1. врши се на следећи начин:

I. Зауставља се преузимање обавеза за све кориснике буџета општине Жабаљ, осим: 
− обавеза за трошкове плата, електричне енергије, гаса, воде, телефона, изношења смећа и 

отпадних вода, и регистрације возила;
− трошкови одборничких накнада, накнаде управних и надзорних одбора;
− превоза запослених и регрес превоза ученика и студената; 
− материјалних трошкова по оделењу и ужина у установама образовања; 
− студентске и спортске стипендије; 
− једнократне новчане помоћи за новорођенче; 
− обавеза на основу раније закључених уговора (закључених до дана почетка примене привремене 

обуставе); 
− обавеза које се извршавају са Раздела 2.1-позиције 27-економских класификација-конта 423621 

и 423711  из Одлуке о буџету општине Жабаљ за 2013.годину (ради се о репрезентацији и 
угоститељским услугама председника општине); и 

− обавеза у вези са функционисањем „Услужног центра“ при Општинској управи Жабаљ.

II. Код већ закључених уговора, препоручује се отпочињање преговора за продужење уговорених 
рокова за плаћање; 

III. Зауставља се одобравање закључења нових уговора за преузимање обавеза, осим: 
-закључења уговора који су везани за функционисање „Услужног центра“ при Општинској управи 
Жабаљ.
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3.
Сагласности Председника општине за преузимање обавеза, које су буџетски корисници добили после 
01.04.2013.године, а за које нису започети поступци јавних набавки, овим решењем СТАВЉАЈУ СЕ ВАН 
снаге, те је потребно упутити нови захтев за сагласност.
Привремена обустава се не односи на наменска средства добијена од других нивоа власти.

4.
Обавезе које директни корисници преузму у периоду обуставе извршења буџета, а нису садржане у 
обавезама из алинеја 1, 2 и 3. тачке 2. неће се преузимати на терет буџета општине.
За непоштовање обавеза из тачака 1, 2 и 3. овог решења директно су одговорни руководиоци 
буџетских корисника, у складу са Законом.

5.
Привремена обустава извршења буџета општине Жабаљ за 2013.годину траје до 45 дана, почев од 
22.04.2013.године.

6.
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                              
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 401- 236/2013-IV
Дана: 19.04.2013. године 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић с.р.

САДРЖАЈ

Издавач: Скупштина општине Жабаљ
Одговорни уредник:  секретар Скупштине општине Марија Тодоровић

Службени лист излази најмање једном у три месеца, а по потреби више пута.
Телефон: 021/831-329, факс: 021/831-094

Е - mail: marijatodorovicso@gmail.com

р.б. Назив акта страна
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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