
 На основу члана 66. став 1. тачка 23. Статута Града Зајечара („Службени 
лист града Зајечара“ бр. 4/19), на основу члана 62. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
63/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19 и 72/19), као и Закључка Владе Републике 
Србије број 00-95/2020, Обавештења Минстарства финансија број 021-01-
00072/2020-03 од 18.03.2020. године и број 021-01-00075/2020-03 од 
23.03.2020. године, на предлог Одељења за финансије градске управе града 
Зајечара Градско веће града Зајечара, на седници одржаној 27.03.2020. године 
доноси: 
 
 

З А К Љ У Ч А К  
 
I 
 

1. Налаже се свим директним и индиректним корисницима буџета града 
Зајечара да одмах зауставе све радње и преузимање нових обавеза и 
покретања нових јавних набавки, као и да предузму мере и радње за одлагање 
измиривања већ преузетих обавеза, како би сачували ликвидност буџета града 
Зајечара. 

2. У наредном периоду неће се извршавати захтеви за плаћање накнада за 
превоз за одлазак и долазак на посао, јубиларне награде и друго, све док трају 
Привремене мере Владе Републике Србије. Из плаћања се изузимају: плате 
запослених, стални трошкови и фактуре које су неопходне за функционисање 
града. 

3. Све преузете обавезе измирују се сходно Закону о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ бр: 
119/12, 68/15, 113/17, 91/19). 

4. За све друге јавне набавке потребна је сагласност Градоначелника града 
Зајечара. 
 

II 
 

 Закључак објавити у „Службеном листу града Зајечара“. 
 
Доставити: Одељењу за финансије и архиви. 
 
III бр.  
У Зајечару дана 27.03.2020. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 
  

 
ПРЕДСЕДНИК 
Бошко Ничић 

 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење овог Закључка је у члану 66. став 1. тачка 23. 
Статута Града Зајечара („Службени лист града Зајечара“ бр. 4/19), на основу 
члана 62. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 63/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/19 и 
72/19), као и Закључка Владе Републике Србије број 00-95/2020, Обавештења 
Минстарства финансија број 021-01-00072/2020-03 од 18.03.2020. године и број 
021-01-00075/2020-03 од 23.03.2020. године. 
 Разлог доношења Закључка је предузимање свих мера Владе Републике 
Србије које су донете у циљу спречавања појаве, ширења и сузбијања заразне 
болести COVID-19, а у циљу стављања у функцију свих расположивих ресурса, 
укључујући и финансијска средства. Из наведеног разлога потребно је 
привремео обуставити извршење појединих расхода и издатака како би се у 
случају потребе сва расположива средства усмерила на предузимање мера и 
активности у циљу заштите јавног здравља становништва. Начелник градске 
управе је послао Обавештење свим корисницима буџета града Зајечара IV бр. 
400-24/2020. год. од 20.03.2020. године као и Предлог Одељења за финансије 
број IV/06 бр. 57/2020 од 24.03.2020. године. 
 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА 


