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На основу члана 62. став 1. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број

54/09, 73/10, 101/10,101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др.

закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), на предлог Општинске управе

општине Сокобања- Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске

послове, као органа управе надлежног за финансије, Општинско веће општине

Сокобања, на седници одржаној дана 01.04.2020. године, донело је

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о  привременој обустави извршења буџета

Члан 1.

У Одлуци о привременој обустави извршења буџета (Службени лист општине

Сокобања, број 10/20), члан 2 . мења се  гласи:

“Члан 2.

Од привремене обуставе извршења из члана 1. ове одлуке изузимају се:

- категорија 41 – Расходи за запослене;

- група конта 421- Стални трошкови;

- група конта 423- Услуге по уговору ( компјутерске услуге, остале опште услуге);

- група конта 424 – Специјализоване услуге (медицинске услуге и остале

специјализоване услуге );

- група конта 425 -Текуће поправке н одржавање;

- група конта 426 – Материјал;

- група конта 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и

организацијама;

- група конта 463 – Трансфери осталим нивоима власти ( за следеће намене: 41,

421, 424, 426, 47 и 48);

- група конта 464 -Дотације организацијама за обавезно социјално осигурање;

- категорија 47 – Социјално осигурање и социјална заштита;

- категорија 48 – Остали расходи ( дотације Црвеном крсту Србије, политичким

странкама у складу са Законом о финансирању политичких активности, порези,

обавезне таксе, казне и пенали, новчане казне и пенали по решењу судова,

накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа и

дотације удржењима грађана из области пољопривреде );
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- група конта 511-Зграде и грађевински објекти.

Изузетно из става 1. овог члана од привремене обуставе извршења могу се

изузети и други расходи и издаци, уз сагласност Председника општине, на предлог

Одељења за финансије, наплату јавних прихода и инспекцијске послове.

Члан 2.

У осталим деловима Одлука остаје непромењена.

Члан 3.

Ова Одлука ће се поднети на потврђивање Скупштини општине Сокобања, чим

она буде у могућности да се састане.

Члан 4.

Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине

Сокобања“

II Број: 401-334/2020

У Сокобањи, дана 01.04.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК

Исидор Крстић
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