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26. март 2020. године

Бесплатан примерак

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 – испр, 108/13, 142/14, 68/105 – др.закон, 103/15, 99/16,
113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), члана 25. Одлуке о буџету општине Алексинац за 2020. годину и члана
69.став 1.тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац“, број 29/18),
Општинско веће општине Алексинац на седници од 26.03.2020.године донело је
ЗАКЉУЧАК
I
1. Налаже се директним и нндиректим корисницима буџета општине Алексинац да
привремено обуставе извршење појединих расхода и издатака планираних Одлуком о
буџету општине Алексинац за 2020. годину.
2. Од привремене обуставе извршења из тачке 1. овог закључка изузимају се:
- категорија 41 – Расходи за запослене
- група конта 421 – Стални трошкови
- група конта 423 – Услуге по уговору (уговори о делу, привремени и повремени послови,
услуге ревизије, услуге одржавања програма)
група конта 424 – Специјализоване услуге (медицинске услуге, услуге поверене јавним
предузећима)
- група конта 425 – Текуће поправке и одржавање (за поверене послове јавним
предузећима)
- група конта 426 – Материјал (медицински материјал, гориво, канцеларијски материјал,
хигијенски и потрошни материјал, средства за дезинфекцију, ситан инвентар)
- група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти
- група конта 464 – Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање
- категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита
- категорија 48 – остали расходи (само дотације Црвеном крсту и политичким странкама,
као и новчане казне и пенали по решењу судова)
- класа 5 – изузев за испостављене ситуације по већ преузетим уговорним обавезама
3. Изузетно од тачке 2. овог закључка, од привремене обуставе извршења могу се изузети
и други расходи и издаци , уз сагласност Председника општине, на предлог Одељења за
финансије.
4. Налаже се корисницима средстава буџета општине Алексинац да не преузимају обавезе
за расходе и издатке, који нису изузети од привремене обуставе извршења , као и да
преузму мере и радње за одлагање измиривања већ преузетих обавеза (анексирање
постојећих уговора).
5. Изузетно од тачке 4. овог закључка, корисници буџета општине Алексинац могу
преузети обавезе за расходе и издатке који нису изузети од привремене обуставе
извршења, уз сагласност Председника општине, на предлог Одељења за финансије.
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II
Овај закључак, ради реализације, доставити корисницима средстава буџета општине
Алексинац и Скупштини општине Алексинац ради информисања.
III
Закључак објавити у „Службеном листу општине Алексинац“.
II/01Број: 011-37
У Алексинцу, 26.03.2020.године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ
ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић,с.р
Садржај:
Рег.бр.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
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Издавач Општина Алексинац – Одељење за скупштинске послове, Алексинац, Књаза Милоша бр.169, тел.:
018/809-005, факс: 018/804-107, излази: по потреби, уређује: секретар Скупштине, штампа: Скупштина општине
Алексинац.

