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Регистар донетих аката:
1.ОДЛУКА О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА, БРОЈ
ОДЛУКЕ 400-124/2020-02 ОД 13.04.2020
Општинско веће општине Љубовија од 13.04.2020

Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинско већеБрој: 400-124/2020-02
13.04.2020. године
Љубовија
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број
129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018), члана 62. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,
63/2013 (испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015 (др.закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 77. Статута општине Љубовија („Службени лист
општине Љубовија“ број 3/2019), Општинско веће општине Љубовија, на седници
одржаној дана 13.04.2020. године доноси
ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА
Члан 1.
Налаже се Одељењу за буџет и финансије Општинске управе општине Љубовија да
привремено обустави извршење одређених расхода и издатака корисницима средстава
буџета општине Љубовија и то:
1) Општинска управа општине Љубовија - привремено се обуставља
извршење расхода у оквиру групе конта 451 – Субвенције јавним
нефинансијским предузећима и организацијама, а односе се на субвенције
јавном градском саобраћају у току трајања ванредног стања;
2) Основна школа „Петар Враголић“ Љубовија - привремено се обуставља
извршење расхода у оквиру групе конта 463 – Трансфери осталим нивоима
власти, а односе се на трошкове превоза запослених и ученика у току трајања
ванредног стања (конто намене 415100 и 422400);
3) Средња школа „Вук Караџић“ Љубовија - привремено се обуставља
извршење расхода у оквиру групе конта 463 – Трансфери осталим нивоима
власти, а односе се на трошкове превоза запослених и ученика у току трајања
ванредног стања (конто намене 415100 и 422400).
Члан 2.
Налаже се корисницима средстава буџета општине Љубовија из члана 1. да
привремено обуставе извршење расхода наведених у члану 1.
Члан 3.
Налаже се свим корисницима средстава буџета општине Љубовија да преузимају
само оне нове обавезе које су најнеопходније, а у циљу одржавања текуће ликвидности и
несметаног функционисања јединице локалне самоуправе.
Члан 4.
О наведеној Одлуци обавестити Скупштину општине Љубовија, чим наступи
могућност одржавања седница Скупштине.

Члан 5.
Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине
Љубовија“
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милован Ковачевић

Образложење
Чланом 62. став 1. Закона о буџетском систему прописано је да ако се у току
фискалне године расходи и издаци повећају или приходи смање надлежни извршни орган
локалне власти, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, може
обуставити извршење појединих расхода и издатака.
На основу Обавештења Министарства финансија број 021-01-00075/2020-03 од
18.03.2020 и 31.03.2020. године, у вези мера Владе Републике Србије које су донете у
циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести COVID-19, а у циљу
стављања у функцију свих расположивих ресурса, укључујући и финансијска средства,
неопходно је да јединице локалне самоуправе размотре који се расходи и издаци из
буџета јединица локалне самоуправе неће извршавати у наредном периоду (расходи
везани за превоз ученика, расходи везани за накнаде трошкова за долазак и одлазак са
рада и др. расходи).
С обзиром да су због новонастале ситуације затворене школе и предшколске
установе и организована настава на даљину, као и да је због новонастале ситуације
укинут међуградски, градски и приградски саобраћај, средства планирана за покриће
трошкова превоза ученика и запослених у основној и средњој школи, као и трошкова
субвенција за локални превоз који су планирани Одлуком о буџету општине Љубовија за
2020. годину, не могу бити коришћена у наредном периоду.
Истовремено сви корисници буџетских средстава треба да предузму мере и радње
како не би дошло до преузимања нових обавеза, односно да се преузимају само оне нове
обавезе које су неопходне за несметано функционисање јединице локалне самоуправе.
У складу са чланом 62. став 5. Закона о буџетском систему о наведеној одлуци
Општинско веће општине Љубовија као надлежни извршни орган локалне власти
обавештава Скупштину општине Љубовија у року од 7 (седам) дана, односно чим наступи
могућност одржавања седница Скупштине.
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