СЛУЖБЕНИ
ЛИСТ
ГРАДА ПАНЧЕВА
Број 21. ГОДИНА XII

ПАНЧЕВО, 31 март 2020. ГОДИНЕ

Аконтација претплате 11.828,94

Градско веће града Панчева, на седници
одржаној 31.03.2020. године, разматрало је Предлог
одлуке о привременој обустави извршења расхода и
издатака, па је на основу члана 62. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС" бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/ l l, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142 /14, 68/15 - др.
закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19), чланова
46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“ број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др.
закон и 47/18), Обавештења јединицама локалних
самоуправа Министарства финансија Републике Србије
број број: 021-0 1-00075/2020-03 од 18. марта 2020. године
и од 23. марта 2020. године и чланова 59. и 98. став 3.
Статута града Панчева („Службени лист града Панчева”
број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), донело
следећу

претходном одобрењу Градоначелника града Панчева на
предлог Секретаријата за финансије у сарадњи са
надлежним организационим јединицама Градске управе
града Панчева, пре доношења одлуке о покретању
поступка за конкретну јавну набавку, путем подношења
образложеног захтева који садржи разлоге неопходности
покретања поступка јавне набавке.
3. Налаже се одговорним лицима корисника
јавних средстава Града да преузимају само обавезе које су
најнеопходније за несметано функционисање Града
односно за одвијање оптималног процеса рада.
4. Градско веће града Панчева приврмено
обуставља извршење Одлуке о задуживању града
Панчева број: II-04-06-3/2020-2 од 04.03.2020. године
(„Службени лист града Панчева“ број 7/20).

ОДЛУКУ
О ПРИВРЕМЕНОЈ ОБУСТАВИ ИЗВРШЕЊА
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

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 (само за
преузете обавезе и обавезе које ће настати по основу
услуга које ће се извршавти током трајања ванредног
стања као што су административне услуге, услуге
одржавања софтвера, услуге штампања, остале стручне и
опште услуге)
- Група конта 424 – Специјализоване услуге
(само за медицинске и комуналне услуге)
- Група конта 425 - Текуће поправке и
одржавање (само за одржавње возила, одржавање јавног
осветљења и путева и интервентно одржавање објеката
којима управља град Панчево)
- Група конта 426 – Материјал (само издаци за
гориво,
материјал за одржавање хигијене и
угоститељство, материјал за посебне намене и набавка
медицинског материјала)
- Категорија 44 – Отплата камата и пратећи
трошкови задуживања
- Група конта 451- Субвенције (само за текуће
субвенције за несметано пословање јавно комуналним
предузећима чији је оснивач Град Панчево)

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се привремена обустава
извршења појединих расхода и издатака буџета града
Панчева за 2020. годину са временским трајањем не дуже
од 45 дана.
1. Налаже се директним и индиректним
корисницима буџетских средстава града Панчева, јавним
предузећима, односно јавно-комуналним предузећима
као и свим другим корисницима јавних средстава града
Панчева да обуставе све започете поступке јавних
набавки.
Изузетно, започети поступци јавних набавки
могу бити настављени, искључиво по прибављеном
претходном одобрењу Градоначелника града Панчева на
предлог Секретаријата за финансије са надлежним
организационим јединицама Градске управе града
Панчева, путем подношења образложеног захтева који
садржи разлоге неопходности настављања започетог
поступка јавне набавке.
2. Поступци јавних набавки, који су планирани
Планом јавних набавки за 2020. годину, а нису покренути,
могу се покренути искључиво, по прибављеном

Члан 2.
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- Група конта 463- Тансфери осталим
нивоима власти (осим средстава планираних за текуће
поправке и одржавање и набавку опреме)
- Група конта 464- Дотације организацијама
за обавезно социјално осигурање
- Група конта 465- Остале дотације и
трансфери (само за остале текуће дотације по закону)
- Категорија 47 – Социјално осигурање и
социјална заштита
- Категорија 48 - Остали расходи (само
дотације Црвеном крсту града Панчева, политичким
странкама, за новчане казне и пенале по решењу
судова, за закључена вансудска поравнања од уједа од
напуштених паса и мачака, за регистрацију возила и
остале порезе–обавеза за ПДВ)
- Класа 6 – Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Изузимају се све врсте расхода који се
финансирају из текуће и сталне буџетске резерве.
Члан 3.

Корисници јавних средстава града Панчева из
члана 1. ове Одлуке су дужни да плаћања за све
преузете обавезе врше у роковима који су прописани
Законом о роковима измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник
РС“ број: 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19).
Члан 4.

Налаже се корисницима јавних средстава
града Панчева из члана 1. ове одлуке да не преузимају
обавезе за расходе и издатке који нису изузети из
привремене обуставе извршења, као и да предузму све
мере и радње за продужење уговореног рока за
плаћање и да предузму мере и активности за одлагање
измирења већ преузетих обавеза.
Члан 5.

Oва одлукa доставља се Скупштини града
Панчева ради обавештавања.
Члан 6.

За извршење ове одлуке задужује се
Градоначелник града Панчева.
Члан 7.

Ова одлука ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу града Панчева“, а
примењује се од 01. априла 2020. године.
Одлуку доставити:
-Директним
корисницима
буџетских
средстава путем Секретаријата за финансије,
-Индиректним корисницима
буџетских
средстава путем Секретаријата за финансије и
Секретаријата за јавне службе и социјалне питања,
- Јавним и јавно-комуналним предузећима,
-Основним и средњим школама путем
Секретаријата за јавне службе и социјалне питања,
- Установама социјалне заштите путем
Секретаријата за јавне службе и социјалне питања,

31. март 2020. године

- Дому здравља Панчево,
-Основним организационим
Градске управе.

јединицама

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКО ВЕЋЕ
БРОЈ: II-05-06-14/2020-25
Панчево, 31.03.2020
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Саша Павлов
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