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На основу члана 6., 11. и 31. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном 

сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015), тачке 7. и 8. Одлуке Владе РС о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине 

и систему локалне самоуправе за 2015. годину („Сл.гласник РС“, бр. 101/2015 и 114/2015) и члана 42. тачка 52. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној 22.01.2016. године, д о н е л а     ј е 

 

 

О Д Л У К У 

О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђује се максималан број запослених на неодређено време по организационим 

облицима у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину и рок за поступање организационих 

облика по овој Одлуци. 

 Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему Локалне самуправе за 2015. годину утврђено 

је да општина Неготин може имати највише 490 запослених на неодређено време. 

Члан 2. 

 Максималан број запослених по организационим облицима у систему локалне самоуправе – општине 

Неготин је: 

 

Ред. 

број 

Назив организационог облика Максималан број запослених 

на неодређено време 

у 2015. години 

1 Општинска управа општине Неготин 139 

2 Дом културе „Стеван Мокрањац“ Неготин 19 

3 Народна библиотека „Доситеј Новаковић“ Неготин 15 

4 Музеј Крајине Неготин 9 

5 Историјски архив Неготин 8 

6 Туристичка организација општине Неготин 6 

7 Завод за урбанистичко планирање и пројектовање општине 

Неготин 

7 

8 ЈКП „Бадњево“ Неготин 180 

9 ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин 11 

10 Центар за социјални рад Неготин 6 

11 Предшколска установа „Пчелица“ Неготин 76 

12 Месне заједнице 4 

     Укупно: 480 

 

Члан 3. 

 Организациони облик из члана 2. ове Одлуке који има обавезу рационализације, дужан је да укупан број 

запослених на неодређено време сведе на број утврђен овом Одлуком применом одредби Закона о начину 

одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. 

 Уколико не изврши рационализаацију броја запослених у складу са чланом 2. и чланом 3. став 1. ове 

Одлуке, организационом облику ће бити привремено обустављена средства из буџета општине Неготин. 

 

Члан 4. 

 Oва одлука се доставља Министарству финансија и Министарству државне управе и локалне самоуправе 
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Члан 5. 

 Даном ступана на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању максималног броја 

запослених у органима општине Неготин, установама и другим облицима оарганизовања, чији је оснивач 

општина Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 10/2010). 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 112-39/2016-I/08 

22.01.2016. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи ( „ Сл. гласник РС“ , бр. 129/07 

и 83/2014-др. закони), члана 42. тачка 52. Статута 

општине Неготин( „Сл.лист општине Неготин“, 

бр.9/2015-пречишћен текст) Скупштина општине 

Неготин, на седници одржаној 22.01.2016. године,  

донела је 

. 

            ОДЛУКУ 

        О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА                    

ОДЛУКЕ О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ 

 

Члан 1. 

У одлуци о месној самоуправи ( „Сл. лист 

општине Неготин“, бр.3/06 и 4/07) брише се глава: 

„V-САВЕТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЊЕГОВ 

ИЗБОР„ и чланови 29-54.  

 

Члан 2. 

Глава:„VI-УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ОДЛУЧИВАЊУ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“ , мења 

се и гласи :“V-УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У 

ОДЛУЧИВАЊУ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ“. 

Досадашњи чланови: 55,56,57 и 58. ,сада 

постају чланови: 29,30,31 и 32. 

 

Члан 3. 

Глава :„VII-НАЧИН ФИНАНСИРАЊА 

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ мења се и гласи : „VI-

НАЧИН ФИНАНСИРАЊА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “. 

Досадашњи чланови: 59 и 60. , сада постају 

чланови: 33 и 34. 

 

Члан 4. 

Глава : „VIII-АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ “ 

, мења се и гласи : „VII-АКТИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

“. 

Досадашњи члан 61., сада постаје члан 35. 

 

Члан 5. 

Глава : „X-ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ “,мења се и гласи : „IX-ПРЕЛАЗНЕ И 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ “. 

 Досадашњи чланови 62,63 и 64.,сада 

постају чланови 36,37 и 38. 

 

Члан 6. 

Обавезују се Савети месних заједница да 

статуте месних заједница усагласе са овом Одлуком 

у року од 60 дана од ступања на снагу исте. 

 

Члан 7. 

Органи месних заједница изабрани у складу 

са прописима који су били на снази до ступања на 

снагу ове Одлуке, настављају са радом до истека 

мандата. 

Органи месних заједницама , којима истиче 

мандат  пре усаглашавање статута месних заједнице 

са овом Одлуком и одржавање избора за Савете 

месних заједница у складу са усаглашеним 

статутима месних заједница , настављају да 

обављају текуће послове до конституисања нових 

органа. 

 

Члан 8. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

Број: 016-3/ 2016-I/08 

Дана 22.01.2016. године 

Неготин 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНА НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 42. тачка 9. и 

34. Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, број 9/2015 – пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници одржаној 

22.01.2016. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ 

НЕГОТИН ЗА ШКОЛСКУ 2014/2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 УСВАЈА СЕ Извештај о раду  

Предшколске установе „Пчелица“ Неготин   за 

школску 2014/2015. годину, који је усвојио Управни 

одбор Предшколске установе „Пчелица“ Неготин, 

на седници одржаној 15.09.2015. године. 

 

Члан 2. 

 Одлуку објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 402-3/2016-I/08 

22.01.2016. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

         

На основу члана 32. тачка 20. Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, број 

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 42. тачка 9. и 

34. Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, број 9/2015 – пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници одржаној 

22.01.2016. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ 

ПЛАН РАДА  ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ 

„ПЧЕЛИЦА“ НЕГОТИН ЗА ШКОЛСКУ 

2015/2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Годишњи 

план рада Предшколске установе „Пчелица“ 

Неготин за школску 2015/2016. годину, који је донео 

Управни одбор Предшколске установе „Пчелица“ 

Неготин, на седници одржаној 15.09.2015. године. 

 

Члан 2. 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 022-3/2016-I/08 

22.01.2016. године 

Н е г о т и н 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

На основу члана 32. тачка 9. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.129/2007 

и 83/2014 – др.закон), члана 54. Закона о основама 

система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 

бр.72/09 ,52/2011, 55/2013,35/2015-аутентично 

тумачење и 68/2015) и члана 42. тачка 10. Статута 

општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.9/2015 – пречишћен текст), Скупштина општине 

Неготин на седници одржаној дана 22.01.2016. 

године, донела је   

 

РЕШЕЊЕ 

 О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА 

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ПЧЕЛИЦА“ У 

НЕГОТИНУ 

 

    Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова 

Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ 

у Неготину („Сл. лист општине Неготин“, 

бр.15/2013, 34/2013, 38/2014, 23/2015, 25/2015 и 

28/2015) врши се следећа измена: 

 I - РАЗРЕШАВА СЕ Душан Јеврић, 

представник јединице локалне самоуправе, 

дужности члана Управног одбора Предшколске 

установе „Пчелица“ у Неготину.  

  II -  ИМЕНУЈЕ СЕ Александар Јоновић, 

представник јединице локалне самоуправе, за члана  

Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ 

у Неготину. 

Члан 2. 

 Мандат новоименованог члана 

Управног одбора Предшколске установе „Пчелица“ 

у Неготину из члана 1. став 3. овог Решења, траје до 

истека мандата Управног одбора Предшколске 

установе „Пчелица“. 

            Члан 3. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 022-4/2016-I/08 

22.01.2016. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 
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На основу члана 64. Статута општине 

Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 9/2015-

пречишћен текст) и члана 25. Пословника о раду 

Општинског већа општине Неготин („Сл.лист 

општине Неготин“, бр. 23/2008 и 35/2014) 

Општинско веће општине Неготин, на седници 

одржаној дана 19.01.2016. године, донело је 

 

О Д Л У К У 

О ЛИСТИ ТЕМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 Утврђује се  теме медијског садржаја које 

су од јавног интереса у области јавног информисања 

на територији општине Неготин и то: 

1. Медијски садржаји који доприносе афирмацији 

интерактивног учешћа грађана  у побољшању рада 

локалне самоуправе;  

2. Медијски садржаји значајни за привредни развој и 

стварање повољног привредног амбијента на 

територији општине Неготин; 

3. Медијски садржаји из области образовања  и  

науке који афирмишу рад образовних институција 

општине Неготин; 

4. Медијски садржаји  у области културе и очувања 

културног наслеђа општине Неготин 

5. Медијски садржај инамењени младима, који 

промовишу стручна и научна достигнућа, здрав 

начин живота, ненасиље и значај спорта на 

територији општине Неготин; 

6. Медијски документарно-образовни садржаји у 

домену људских права и слобода – Право на рад 

(програмски садржаји о запошљавању, старим 

занатима,  траженим образовним профилима, 

иновацијама и програмима у области запошљавања); 

7. Медијски садржај едукативног типа из области 

пољопривреде и руралног развоја на територији 

сеоског подручја општине Неготин; 

8. Медијски садржај едукативног типа из области 

борбе против корупције, као и истраживачки 

медијски програми  у области борбе против 

корупције; 

9.Медијски садржаjи значајни за очување 

идентитета националних мањина које живе на 

територији општине Неготин; 

10. Медијски садржаjи значајни за инклузију особа 

са инвалидитетом на територији општине  Неготин; 

11. Медијски садржаји посвећени енергетици,  

комуналним темама,  као и промовисању енергетске 

ефикасности и примера добре праксе на територији 

општине  Неготин; 

12. Медијски садржаји из области заштите животне 

средине (едукативни програми,  промоција и 

заштита природних ресурса Неготина и околине); 

13. Информативно-образовни медијски садржаји из 

области безбедности и унапређења стања 

безбедности на територији општине Неготин. 

14. Медијски садржаји посвећени туризму на 

територији општине Неготин  

15. Медијски садржаји који су значајни за 

дијаспору.  

 

Члан 2. 

 Ова Одлука биће саставни део конкурса за 

доделу средстава из буџета општине Неготин за 

пројекте којима се остварује јавни  интерес  у 

области јавног информисања. 

 

Члан 3. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

 

Број: 037-3/2016-III/07 

Дана: 19.01.2016. године 

Н е г о т и н 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ, 

Јован Миловановић, 

дипл.инж.електротехнике,с.р. 

 

 

На основу члана 64. Статута општине Неготин („Сл. 

лист општине Неготин“, бр. 9/2015 – пречишћен 

текст), члана 42. Закона о правима пацијената  („Сл. 

гласник РС“,  бр. 45/2013), а у вези са чланом 13. 

Закона о здравственој заштити (Сл.гласник РС“, бр. 

107/05, 72/2009 – др.закон 88/10,99/10, 57/11, 119/12, 

45/2013 – др.закон и 93/2014) и члана 3. и 26. 

Пословника о раду Општинског већа општине 

Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр.23/2008 и 

35/2014), Општинско веће општине Неготин, на 

седници одржаној 19.01.2016.године, донело је 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

I 

 ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за здравље општине 

Неготин (у даљем тексту: Савет) у следећем саставу: 

 

- председник Савета, др. Зоран Пуслојић, 

члан Општинског већа општине Неготин,  

- Секретар Савета, Зорица Ћирковић, 

запослена у Општинској управи ОПштине 

Неготин,  
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Чланови Савета: 

- Јелена Везурић.представник Центра за 

социјални рад Неготин, члан, 

- Данијела Николић, представник Удружења 

за борбу против рака „Невен“ из Неготина, 

члан, 

- Прим.мр.сц.мед Биљана Параскијевић, 

представник Здравственог центра Неготин, 

члан,  

- Др. Душка Јосифовић, представник 

Здравственог центра Неготин, члан,  

- Срђан Илић, представник Републичког 

фонда за здравствено осигурање Неготин, 

члан. 

 

II 

 Задаци Савета су да: 

1. Прати и кординира рад установе примерне 

здравствене заштите, чији је оснивач 

општина Неготин.  

2. Спроводи мере у области заштите права 

пацијената и то: 

- разматра приговоре о повреди појединачних 

права пацијената на основу достављених и 

прикупљених доказа и утврђених чињеница, 

- о утврђеним чињеницама обавештава 

подносиоца приговора и директора 

здравствене установе, односно оснивача 

приватне праксе на коју се приговор односи 

и даје одговарајуће препоруке, 

- разматра извештаје саветника пацијената, 

прати остваривање права пацијената на 

територији општине Неготин и преедлаже 

мере за заштиту и промоцију права 

пацијената; 

- подноси годишњи извештај о свом раду и 

предузетим мерама за заштиту права 

пацијената Општинском већу општине 

Неготин, као и министарству надлежном за 

послове здравља. 

3. Подстиче сарадњу свих здравствених 

установа са територије општине Неготин и 

међусекторску сарадњу, 

4. Прати здравствено стање становништва и 

доноси Стратегију јавног здравља општине, 

5. Унапређује односе са републичким и 

регионалним институцијама у области 

здравства, установама и организацијама, 

6. Предузима и друге активности у циљу 

унапређења система здравствене заштите и 

здравља становништва у складу са Законом.  

 

                          III 

 Савет ради и одлучује на седницама Савета 

у складу са Пословником о раду Савета који ће се 

усвојити на првој седници.  

 

IV 

Стручне и административно техничке 

послове за потребе Савета обављаће секретар Савета 

у сарадњи са надлежним одељењем Општинске 

управе општине Неготин. 

 

V 

Даном ступања на снагу овог решења 

престаје да важи решење о образовању Савета за 

здравље општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 24/2013). 

 

VI 

Решење ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине 

Неготин“. 

 

 

Број:510-2/2016 – III/07 

19.01.2016. године 

Неготин 

 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

ПРЕДСЕДНИК, 

Јован Миловановић, 

дипл.инж.електротехнике,с.р. 
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