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35.
На основу члана 5. став 6. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 –
др. закон,103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 14. и 34. Одлуке о буџету
општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“ број 13/2019), члана 39. и
41. став 2. Одлуке о Општинској управи општине Апатин („Службени лист општине Апатин“ број
12/2008 – пречишћен текст, 12/2016, 18/2016 и 1/2018) и Уговора o додели финансијских средстава
текуће буџетске резерве са Покрајинским секретаријатом за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, Општинско веће општине Апатин на ванредној седници одржаној
дана 3. априла 2020. године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
I
У члану 9. Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“
број 13/2019), Раздео 5: ОПШТИНСКА УПРАВА, Програм 11: Социјална и дечија заштита,
Програмска активност: Једнократне помоћи и други облици помоћи, функција 070 – Социјална
помоћ угроженом становништву некласификована на другом месту, отвара се нова апропријације
135/1, са економском класификацијом 472 – Накнаде за социјалну заштиту, извором финансирања
07 – Наменски трансфери од других нивоа власти, а у колонама 9 и 11 уноси се број: „9.295.000“,
II
У члану 4. Одлуке о буџету општине Апатин за 2020. годину („Службени лист општине Апатин“
број 13/2019), у групи конта 733 – Трансфери од других нивоа власти, аналитика 733150 – Текући
трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина број: „22.980.000“, у колони 5, мења се и
гласи: „32.275.000“, из извора 07 – Наменски трансфери од других нивоа власти.
III
Укупни приходи и примања, као и укупни расходи и издаци буџета општине Апатин за 2020.
годину, увећавају се за 9.295.000 динара и износе 104.409.010 динара у колони 5 и 1.237.076.110
динара у колони 6.
IV
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Апатин“.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401- 74 /2020-III
Дана, 3. априла 2020. година
АПАТИН

03. APRIL 2020. GODINE

Налаже се Одељењу за привреду и финансије
да привремено обустави извршење појединих
расхода и издатака свим корисницима
средстава буџета општине Апатин.

423521 – правно заступање пред домаћим
судовима, конто 423911 – остале опште услуге/,
- група конта 424 – Специјализоване услуге
/ конто 424300 – медицинске услуге, конто
424611 – услуге очувања животне средине,
- група конта 426 – Материјал / конто
426110 – канцеларијски материјал, конто
426400 – материјал за саобраћај/,
- група конта 441 – Отплата домаћих
камата,
- група конта 444 – Пратећи трошкови
задуживања,
- група конта 451 – Субвенције јавним
нефинансијским институцијама,
- група конта 463 – Трансфери осталим
нивоима власти,
- група конта 464 – Дотације организацијама
обавезног социјалног осигурања /конто 464100
– текуће дотације организацијама обавезног
социјалног осигурања,
- група конта 472 – Накнаде за социјалну
заштиту из буџета / конто 472311 – накнаде
из буџета за децу и породицу, конто 472611
– накнаде из буџета у случају смрти, конто
472811 – накнаде из буџета за становање и
живот, конто 472931 – једнократне помоћи,
- група конта 481 – Дотације невладиним
организацијама / конто 481131 – дотације
црвеном крсту Србије, конто 481941 – дотације
осталим удружењима грађана, конто 481942 –
дотације политичким странкама,
- група конта 482 – Порези, обавезне таксе
и казне,
- група конта 483 – Новчане казне и пенали
по решењу судова,
- група конта 611 – Отплата главнице
домаћим кредиторима.

II

III

Од привремене обуставе извршења из тачке
1. овог Закључка изузимају се:
- група конта 411 – Плате, додаци и накнаде
запослених,
- група конта 412 – Социјални доприноси
на терет послодавца,
- група конра 414 – Социјална давања
запосленима,
- група конта 415 – Накнада трошкова за
запослене,
- група конта 422 – Трошкови путовања,
- група конта 423 – Услуге по уговору /
конто 423511 – услуге ревизије, конто

Изузетно од тачке II овог Закључка, од
привремене обуставе извршења могу се
изузети и други расходи и издаци на предлог
Штаба за ванредне ситуације уз сагласност
Одељења за привреди финансије, као и расходи
који су евидентирани у Централном регистру
фактура или је завршен поступак набавке, пре
доношења овог Закључка.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

36.
На основу члана 62. став 1. Закона о буџетском
систему („Сл.гласник РС“ бр.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), Закључка Владе РС
СП 05 Број: 00-95/2020 од 15.03.2020. године,
на основу члана 69. тачка 26. Статута општине
Апатин („Сл.лист општине Апатин“ 1/2019), на
предлог Одељења за привреду и финансије,
Општинско веће Општине Апатин на
ванредној седници, одржаној дана 3. априла
2020. године, доноси
ЗАКЉУЧАК
I

IV
Налаже се корисницима средстава буџета
Општине Апатин да не преузимају нове обавезе
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за расходе и издатке, као и да предузму мере и
радње за одлагање измиривања већ преузетих
обавеза, уколико је то могуће.

З А К Љ У Ч А К

V

Општина Апатин као корисник земљишта
парцела бр. 9480 и 9481 к.о. Апатин које су у
власништву Републике Србије, сагласна је да
ЈП „Војводинашуме“, огранак предузећа ШГ
“Сомбор“из Сомбора, на земљишту катастарских парцела бр. 9480 и 9481 к.о. Апатин изгради шумски камионски пут.
Обавезује се ЈП „Војводинашуме“, огранак
предузећа ШГ “Сомбор“из Сомбора да пре
издавања одобрења за изградњу предметног
шумског пута, прибави сагласност од
Републике Србије као власника земљишта на
парц. бр. 9480 и 9481 к.о. Апатин.

Сходно члану 62. став 5. Закона о буџетском
систему, у року од 7 дана обавестити
Скупштину општине Апатин о доношењу овог
Закључка.
VI
Овај закључак, ради реализације, доставити
Одељењу за привреду и финансије.
VII
Овај закључак ступа на снагу даном
објављивања у „Службеном листу општине
Апатин“ и траје најдуже 45 дана од дана
ступања на снагу.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 401 - 75 /2020- III
Дана, 3. априла 2020. година
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.

37.
На основу члана 9. тачка 21. Одлуке о
Председнику општине Апатин и Општинском
већу општине Апатин (‘’Службени лист
општине Апатин’’ број 11/2008 и 3/2019), члана
69. став 9. Закoна о планирању и изградњи (“Сл.
гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010
- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука
УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013- одлука УС,
132/2014, 145/2014 , 81/2018, 31/2019, 37/2019
и 9/2020), а по захтеву ЈП „Војводинашуме“,
огранак предузећа ШГ “Сомбор“ , Општинско
веће општине Апатин на ванредној седници
одржаној дана, 3. априла 2020. године, доноси

I

II
Овaj закључак објавити у ‘’Службеном
листу општине Апатин’’.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА АПАТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 344-3/2020-III
Дана, 3. априла 2020. година
АПАТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Милан Шкрбић, с.р.
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Решењe о промени апропријације
у буџету општине Апатин
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Закључак о привременој обустави извршења појединих расхода и
издатака из буџета општине
Апатин

32

Закључак
по
„Војводинашуме“

захтеву

ЈП
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