
 

 

             

СЛУЖБЕНИ  ГЛАСНИК 

ГРАДА  ВАЉЕВА 

 

ГОДИНА  XLI    БРОЈ  13 

 

14.  август  2020. 

 

ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

160. На основу члана 62. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп., 

108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 

113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 57. 

Статута града Ваљева ("Службени гласник града 

Ваљева", број 5/19), на предлог Одељења за 

финансије Градске управе града Ваљева Градско веће 

града Ваљева, на седници, одржаној на дан 13.08. 

2020.године, донело је 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

о привременој обустави извршења појединих 

расхода 

 

1. Налаже се Одељењу за финансије Градске 

управе града Ваљева да на 45 дана обустави 

извршење појединих расхода и издатака буџета града 

Ваљева. 

 

2. Од привремене мере обуставе извршења из 

тачке 1. овог закључка изузимају се: 

 

- Расходи за добијена наменска средства од стране 

вишег нивоа власти; 

 

- категорија 41: – плате са припадајућим доприносима 

(411 и 412), – превоз на посао и са посла (413 и 415), – 

социјална давања запосленима (414);  

- категорија 42: – енергетске услуге, комуналне 

услуге, услуге комуникација, трошкови осигурања, 

трошкове платног промета,трошкове осигурања, 

услуге чишћења, услуге доставе (421), – компјутерске 

услуге, услуге превоза путника, информисање 

јавности и односи са јавношћу, привремено – 

повремени послови, угоститељске услуге (423), 

геодетске услуге, трошкови азила, медицинске услуге, 

услуге социјалне заштите, услуге очувања животне 

средине, услуге одржавања паркова (424), хитне 

интервенције (на згради и објектима, на опреми) 

(425), канцеларијски материјал, ХТЗ опрема, 

материјал за саобраћај, материјал за одржавање 

хигијене и угоститељство, материјал за посебне 

намене (426);  

- категорија 44 и 61: – камата и отплата главнице 

дуга; 

- категорија 46: – основно и средње образовање – 

превоз на посао и са посла,превоз ученика, стални 

трошкови и материјал, Центар за социјални рад – 

текући трансфер (463); – Дом здравља – текући 

трансфер, дотације организацијама обавезног 

социјалног осигурања (464) 

- категорија 47: – превоз ученика, права по Одлуци о 

социјалној заштити града Ваљева, права по одлуци о 

Допунским правима војних инвалида и породица 

палих бораца из оружаних акција после 17. августа 

1990. године,права по Одлуци о већем обиму права 

породици са децом и финансијској подршци за 

подстицање рађања деце, права по Одлуци о 

финансирању трошкова вантелесне оплодње, права по 

Одлуци о стипендирању и додели средстава за 

подстицање образовања и усавршавања надарених 

ученика и студената (472); 

- категорија 48: – Црвени крст (481); – порез (482), – 

накнада штете по судским решењима – принудна 

наплата (483 и 485); 

- категорија 51: - За преузете обавезе пре доношења 

овог Закључка. 

3. Изузетно од тачке 1. овог закључка, од 

привремене обуставе извршења могу се изузети и 

други расходи уз писану сагласност наредбодавца за 

извршење Одлуке о буџету а на основу мишљења 

Одељења за финансије и Одељења надлежног за 

одређену област.  

4. Налаже се корисницима средстава буџета 

града Ваљева да не преузимају обавезе за расходе 

који нису изузети од привремене обуставе извршења. 

Корисници средстава буџета града Ваљева 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 финансије Градске управе града Ваљева, 

Одељење за друштвене делатности Градске управе 

града Ваљева, Одељење за грађевинско земљиште и 
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инфраструктуру Градске управе града Ваљева, 

Одељење за локални развој, привреду и комуналне 

послове градске управе града Ваљева, Одељење за 

заједничке послове Градске управе града Ваљева, 

индиректни и остали корисници буџета града.  

6. Овај Закључак ради реализације, доставити 

Одељењу за финансије града Ваљева, Одељењу за 

друштвене делатности Градске управе града Ваљева, 

Одељењу за грађевинско земљиште и инфраструктуру 

Градске управе града Ваљева, Одељењу за локални 

развој, привреду и комуналне послове градске управе 

града Ваљева, Одељењу за заједничке послове 

Градске управе града Ваљева а ради информисања 

Скупштини града Ваљева. 

7. Овај Закључак ступа на снагу даном 

доношења и биће објављен у „Службеном гласнику 

града Ваљева“. 

Градско веће града Ваљева 

Број:40-800/2020-06 

Датум:13.08.2020. године 

 

Председник 

Градског већа града Ваљева 

Др Слободан Гвозденовић,с.р. 

 

 

___________________ 
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