
 
 

На основу чл. 62 Закона о буџетском систему (Сл. 

гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015- др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и чл. 

28. став 3 Статута општине Ћуприја (С. гласник 30/19), 

Обавештења Министарства финансија бр. 021-01-00075/2020-
03, од 18.03.2020. г., Председник општине Ћуприја доноси 

следећу 

 

О Д Л У К У 

о привременој обустави извршења расхода и издатака 

са буџета општине Ћуприја 
 

Члан. 1 

 Привремено се обуставља извршење расхода и 
издатака, а у циљу одржавања текуће ликвидности буџета 

општине Ћуприја у време трајања ванредне ситуације, 

следећих расхода и издатака: 
- група конта 423- Услуге по уговору, 

осим за исплату плата које се не исплаћују преко групе 41, 

- група конта 424- Специјализоване услуге, 
осим расхода за лабораторијске и медицинске услуге и 

комуналне услуге, 

- група конта 425- Текуће поправке и одржавање, 
осим комуналних услуга, 

- група конта 426- Материјал, 

осим медицинског, лабораторијског и материјала за 
одржавање  хигијене и горива, 

- група конта 463- Трансфери осталим нивоима власти,   

осим трансфера за социјалну заштиту,                  
- група 48- Остали расходи 

осим дотација Црвеном крсту Србије, политичким 

странкама и новчаних казни и пенала по решењу 
судова, 

- класа 5- Издаци за нефинансијску имовину, 

осим отплате лизинга, а до добијања коначне одлуке 
лизинг куће у вези даље отплате. 

 

Члан 2. 
 

Привременом обуставом извршења расхода предузимају 

се следеће радње: 
- зауставља се преузимање нових обавеза, 

- предлаже се продужење уговорног рока за плаћање 

по већ створеним обавезама, 
- зауставља се давање одобрења за склапање уговора. 

 

Члан 3. 
 

Мере привремене обуставе извршења расхода и 

издатака примењују сви директни корисници буџетских 
средстава општине Ћуприја. 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

    

Члан 4. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у 
Службеном гласнику општине Ћуприја и примењује се 

најдуже до 45 дана од дана ступања на снагу. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕЋУПРИЈА 

БРОЈ 400-250/2020-01 од 23.03.2020. 

 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА 

Нинослав Ерић, мр. екон. наука 

 
 

 

 

 


