БРОЈ 10 – 23. МАРТ 2020. ГОДИНЕ

АКТИ ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА
КРАЉЕВА
38.
На основу члана 62. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС" број
54/09, ...., 72/19), члана 63. тачка 1. и члана
121. став 1. Статута града Краљева ("Службени лист града Краљева", број 6/19 - пречишћен текст), на предлог Одељења за
привреду и финансије Градске управе
града Краљева Градско веће града Краљева, на Сто двадесет првој (ванредној)
седници, одржаној дана 23.марта 2020.године, донело је
ЗАКЉУЧАК
о привременој обустави извршења
појединих расхода
1. Налаже се Одељењу за привреду и финансије Градске управе града Краљева да
на 45 дана обустави извршење појединих
расхода и издатака буџета града Краљева.
2. Од привремене обуставе извршења из
тачке 1. овог закључка изузимају се:
1) категорија 41:
– плате са припадајућим доприносима
(411 и 412),
– превоз на посао и са посла (413 и 415),
– помоћ у случају смрти запосленог или
члана уже породице (414);

2) категорија 42:
– енергетске услуге, комуналне услуге,
услуге комуникација, трошкови осигурања (421),
– компјутерске услуге, услуге штампања
часописа „Службени лист града Краљева“, информисање јавности и односи са јавношћу, привремено – повремени послови, услуге за домаћинство
и угоститељство код директних корисника (423), медицинске услуге, услуге
одржавања зелених површина (ЈКП
„Чистоћа“), услуге очувања животне
средине (424), хитне интервенције (на
згради и објектима, на опреми) (425),
канцеларијски материјал, ХТЗ опрема,
материјал за саобраћај, материјал за
одржавање хигијене, материјал за посебне намене (426);
3) категорија 44 и 61:
– камата и отплата главнице дуга;
4) категорија 46:
– основно и средње образовање – стални
трошкови и материјал, Центар за социјални рад – текући трансфер (463);
– Дом здравља – текући трансфер, дотације организацијама обавезног социјалног осигурања (464),
– остали трансфери (у циљу спречавања
пандемије) (465);
5) категорија 47:
– „Народна кухиња“, незапослене породиље, накнаде – НОР (472);
6) категорија 48:
– Црвени крст (481);
– порез (482),
– накнада штете по судским решењима
– принудна наплата (483 и 485).
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3. Изузетно од тачке 2. овог закључка, од
привремене обуставе извршења могу се
изузети и други расходи уз писану сагласност Одељења за привреду и финансије
Градске управе града Краљева.
4. Налаже се корисницима средстава буџета града Краљева да не преузимају обавезе за расходе који нису изузети од привремене обуставе извршења. Корисници
средстава буџета града Краљева који су у
поступку јавних набавки дужни су да прекину поступак, а ако је поступак у фази
пред закључењем уговора да одложе закључење уговора.
5. О извршењу овог закључка стараће се
Одељење за привреду и финансије Градске
управе града Краљева, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељење за заједничке послове
Градске управе града Краљева, индиректни
и остали корисници буџета града.
6. Овај закључак објавити у „Службеном
листу града Краљева".
Образложење
Одредбама члана 62. Закона о буџетском
систему прописано је да на предлог локалног органа управе надлежног за финансије,
надлежни извршни орган локалне власти
може, између осталог, обуставити извршење појединих расхода и издатака, не дуже
од 45 дана, зауставити преузимање обавеза,
зауставити давање одобрења за закључење
уговора. Министарство финансија је дана
18.03.2020. год. проследило обавештење
бр.021-01-00075/2020-03 јединицама локалне самоуправе којим је тражило да у циљу спречавања појаве ширења и сузбијања
пандемије ЈЛС ставе у функцију све расположиве ресурсе, укључујући и финансијска
средства и одреде расходе који привремено
неће бити извршавани. Такође, јединице
локалне самоуправе су дужне да предузму
све мере и радње како не би дошло до пре-
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узимања нових обавеза и покретања нових
поступака јавних набавки.
Имајући у виду напред изнето, као и чињеницу да је одлуком надлежних органа
Републике Србије на територији Републике
Србије уведено ванредно стање донет је закључак као у диспозитиву.
Закључак доставити: Одељењу за привреду и финансије Градске управе града
Краљева, Одељењу за друштвене делатности Градске управе града Краљева, Одељењу за заједничке послове Градске управе града Краљева, индиректним и осталим
корисницима буџета града, Одељењу за послове органа Града Градске управе града
Краљева и архиви.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА КРАЉЕВА
Број:06-96/2020-I
Дана: 23. марта 2020. године
Председник Градског већа
градоначелник града Краљева
др Предраг Терзић, дипл. политиколог, с.р.
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Издавач: Скупштина града Краљева – Година издавања: педесет трећа – Главни и одговорни уредник
Драгана Петковић, секретар Скупштине града Краљева – Телефон 036/306-020
Текући рачун: 840-733152843-12 за претплатнике који су финансирани из буџета Републике Србије
840-745151843-03 за претплатнике који се финансирају из буџета локалне самоуправе и остале претплатнике
Штампа: „Канцеларијска подршка” доо Старчево – е пошта: kancelarijskapodrska@gmail.com

