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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2020

БРОЈ 14

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
На основу члана 62. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС, бр. 54/09....
72/19) и на основу Обавештења јединицама локалне самоуправе Министарства Финансија број 021-0100075/2020-03 Општинско веће општине Куршумлија доноси следећу
ОДЛУКУ
О ИЗВРШАВАЊУ РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ЗА ВРЕМЕ
ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА
I
У периоду ванредног стања извршавање расхода и издатака ће се вршити према утврђеном
буџету а према следећим приоритетима:
1.
Расходи за запослене – контна група 41
2.
Стални трошкови – контна група 421
3.
Материјал (медицински)
4.
Накнаде за социјалну заштиту из буџета – контна група 472
5.
Отплата камата – контна група 440
6.
Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине – класа 6 и
7.
Остале најнеопходније обавезе према акту о буџету према реду приоритета које утврђује
8.
Поверени послови ЈП чији је оснивач општина
9.
Инвестиције које су приоритетне
10.
Пројектна документација за пројекте који су приоритетни
Председник општине који је уједно и председник већа а према ликвидним могућностима буџета.
II
У периоду ванредног стања неће се извршавати расходи везани за превоз ученика средњих школа и
остали расходи везани за ученичку наставу у школама и расходи везани за такмичења ученика.
Преузимање нових обавеза одобрава се надаље само за оне обавезе које су најнеопходније за
функционисање буџетског корисника којима се налаже да предузму мере и
радње за одлагање измиривања већ преузетих обавеза и надаље да рационално, економично, ефикасно
и одговорно преузимају обавезе на терет буџетских средстава.
III
Овлашћује се Председник општине као председник већа за ванредне ситуације да од извршења изузме
и друге расходе и издатке уколико то буде захтевала неликвидност буџета, као и да у том случају
предузме мере и радње одлагања обавеза.
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Такође се овлашћује да у случају када потреба за расходима и издацима се повећа изнад остварења
прихода, у складу са чланом 62. Закона о буџетском систему привремено, обустави извршење буџета и
да:
1.
Потпуно заустави преузимање обавеза корисника буџета општине Куршумлија;
2.
Предложи продужење уговорених рокова за плаћање;
3.
Заустави у потпуности закључење уговора док буџет општине не буде довољно ликвидан за
преузимање нових обавзеа;
4.
Заустави коришћење квота, односно извршавање расхода корисницима буџетских средстава.
IV
За време трајања ванредног стања Председник општине одобрава извршење расхода и утврђује
дневни распоред преноса средстава корисницима средстава.
V
Налаже се корисници буџетских средстава буџета општине Куршумлија да преузму све мере из
своје надлежности како би успоставиле електронско плаћање у оквиру система Управе за трезор.
VI
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у Службеном листу општине
Куршумлија.
Број: II-02-40/2020-1
Дана: 25.03.2020. године
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
Председник општинског већа
Радољуб Видић дипл.ецц ср..
Образложење
Правни основ за доношење овог Правилника садржан је у члану 62. став 1. Закона о буџетском систему
систему („Службени гласник РС, бр. 54/09.... 72/19), као и Обавештења јединицама локалне смаоуправе
које је послало Мнистарство финансија дана 18.03.2020. године (број: 021-01-00075/2020-03).
Разлози за доношење овог правилника су у томе, што се, у складу са акатима Владе Републике Србије
предузимају све мере у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања заразне болести КОВИД – 19 у
складу са препорукама Светске здравствене организације, па уједно се апелује на рационално,
ефикасно, економично и одговорно коришћење буџетских средстава како би се најрационалније
искористила средства буџета за обезбедјивање функационисања корисника буџета за време трајања
ванредног стања.
За реализацију овог Правилника нису потребна додатна средства осим средстава како је то
распоредјено актом о буџету општине Ковачица за 2020. годину.
Одељење за финансије, буџет и ЛПА

САДРЖАЈ
1

Одлука о извршавању расхода и издатака буџета општине Куршумлија за време трајања ванредног
стања
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