
Број    10 Страна 58.                      “Службени лист општине Неготин”                  26.03.2014. 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-73/2014-IV/04 

18.02. 2014.године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЗ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  

 У 2014. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација МЗ општине Неготин ,у оквиру законом предвиђене могућности , за 

раздео 3.  главу 3 –Месне заједнице, функција 160 –  Остале опште услуге које нису класификоване на другом месту,  

конто 511000- зграда и грађевински објекати, ,позиција 96,извор 08-допнације од невладиних организација и 

појединаца  у износу од 111.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за редован рад у  МЗ Мала Каменица општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину, 

и то:  

                -позиција 96 зграда и грађевински објекати, економска класификација 511200-изградња зграда и објеката , у 

износу од 111.000,00 динара. 

III 

  Износ од 111.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање    у  МЗ Мала Каменица општине Неготин, 

позиција 91 економска класификација 424900 – остале специјализоване услуге, у износу од 111.000,оо динара, извор 

08- допнације од невладиних организација и појединаца, у оквиру раздела 3 главе3 и функције 160. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине Неготин.   

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим позицијама 

Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

VII 

Сагласност за промену апропријација МЗ Мала Каменица општине Неготин, објавити у Службеном листу 

општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: МЗ Мала Каменица општине Неготин ,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-110/2014-IV/04 

05.03. 2014.године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014. годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију, доноси 

 

 

 



      26.03.2014.                    “Службени лист општине Неготин”                Број    10 Страна 59.  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ 

НЕГОТИН  У 2014. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација ОШ„Бранко Радичевић“Неготин ,у оквиру законом предвиђене 

могућности , за раздео 3.  главу 14 – функција 912 – Основно образовање,  конто 426000-материјал, ,позиција 225 

,извор 01-буџетска средства,  у износу од 8.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ„Бранко 

Радичевић“Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину, 

и то:  

             -позиција 225-материјал, економска класификација 426000-материја , за 0,16% у износу од 8.000,00 динара, а 

код ОШ„Бранко Радичевић“Неготин конто 426100-административни материјал за 1,57%. 

III 

  Износ од 8.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање    у ОШ„Бранко Радичевић“Неготин , позиција 

219 награде,бонуси и остали посебни расходи, конто 416100- јубиларне награде ,извор 01- буџетска средства, у оквиру 

раздела 3 главе14 и функције 912. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине Неготин.    

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација ОШ„Бранко Радичевић“Неготин, објавити у Службеном листу општине 

Неготин. 

ДОСТАВИТИ:ОШ„Бранко Радичевић“Неготин,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-123/2014-IV/04 

12.03. 2014.године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014. годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЗ ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 

2014. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација МЗ општине Неготин ,у оквиру законом предвиђене могућности , за 

раздео 3.  главу 3 –Месне заједнице, функција 620 –  Развој заједнице-одржавање и инвестиције у МЗ,  конто 511000- 

зграда и грађевински објекати, ,позиција101 ,извор 01-буџетска средства,  у износу од 96.000,00 динара, ради 

обезбеђења средстава за редован рад у  МЗ Чубра општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину, 

и то:  

             -позиција 101 зграда и грађевински објекати, економска класификација 511000- зграда и грађевински објекати , 

за 0,384% у износу од 96.000,00 динара. 
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III 

  Износ од 96.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање    у  МЗ Чубра општине Неготин, позиција 93 

материјал, конто 426240- материјал-семе,извор 01- буџетска средства, у оквиру раздела 3 главе3 и функције 160. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине Неготин. 

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација МЗ Чубра  општине Неготин, објавити у Службеном листу општине 

Неготин. 

ДОСТАВИТИ: МЗ Чубра општине Неготин ,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-108/2014-IV/04 

04.03. 2014.године 

Н е г о т и н 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014. годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2014. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација Историјском архиву општине Неготин ,у оквиру законом предвиђене 

могућности , за раздео 3.  главу 7 – Култура, функција 820 –  услуге културе које нису класификоване на другом месту,  

конто 423000-,услуге по уговору ,позиција 148,извор 04- сопствени приходи,  у износу од 30.000,00 динара, ради 

обезбеђења средстава за редован рад  Историјског архива  општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.год. и то:  

                -позиција 148 услуге по уговору, економска класификација 423300-услуге за образовање и усавршавање 

запослених , у износу од 30.000,00 динара. 

III 

  Износ од 30.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање    у  Историјском архиву општине Неготин, 

позиција 145 економска класификација 416100 – награде запослених и остали посебни расходи, у износу од 301.000,оо 

динара, извор 04- сопствени приходи , у оквиру раздела 3 главе7 и функције 820. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине Неготин. 

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација Историјском архиву општине Неготин, објавити у Службеном листу 

општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: Историјском архиву општине Неготин,Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 



      26.03.2014.                    “Службени лист општине Неготин”                Број    10 Страна 61.  

 
Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-136/2014-IV/04 

18.03. 2014.године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску администрацију, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОШ „ВЕРА 

РАДОСАВЉЕВИЋ“ НЕГОТИН  У 2014. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација ОШ„Вера Радосављевић“Неготин ,у оквиру законом  предвиђене 

могућности, за раздео 3. главу 14 – функција 912 – Основно образовање,  конто 424000-специјализоване услуге, 

425000-текуће поправке и одржавања, 426000-материјал, позиција 230-машине и опрема за образовање, извор 01-

буџетска средства,  у износу од 80.000,00 динара,  ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ„Вера 

Радосављевић“Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 2014.годину, 

и то:  

               позиција 223-специјализоване услуге, конто 424200- услуге образовања, за 5.000,00 динара, односно (3,85%) 

код ОШ„Вера Радосављевић”, позиција 224 -текуће поправке и одржавање конто 425200-текуће поправке и одржавање 

опреме 29.000,00 динара, односно ( 5,00%) код ОШ”Вера Радосављевић”, позиција 225-материјал, економска 

класификација 426100- административни материја у износу од 32.000,00 динара, односно (5,00%) код ОШ”Вера 

Радосављевић”  и позиција 230-машине и опрема, економска класификација 512200-административна опрема  

14.000,00 динара, односно (4,00%) код ОШ “Вера Радосављевић”. 

III 

  Износ од 80.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање у  ОШ„Вера Радосављевић“ Неготин, позиција 

219-награде, бонуси и остали посебни расходи, конто 416100- јубиларне награде ,извор 01- буџетска средства, у оквиру 

раздела 3, главе14 и функције 912. 

 IV 

О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине Неготин.                                                      

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација ОШ„Вера Радосављевић“Неготин, објавити у Службеном листу 

општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ:ОШ„Вера Радосављевић“Неготин, Управи за трезор у Неготину, Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију 

Број: 401-153/2014-IV/04 

26.03. 2014.године 

Н е г о т и н 

На основу члана 61.став 9. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 

101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013 – испр. и 108/2013)) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 

2014.годину  (“Сл.лист општине Неготин”, бр. 34/13 ) Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску 

администрацију, доноси 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЗ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2014. ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација МЗ општине Неготин ,у оквиру законом предвиђене могућности , за 

раздео 3.  главу 3 –Месне заједнице, функција 620 –  Развој заједнице-одржавање и инвестиције у МЗ,  конто 

425000- текуће поправке и одржавање,позиција 100 ,извор 01-буџетска средства,  у износу од  321.000,00 динара, 

ради обезбеђења средстава за редован рад у  МЗ Видровцу и МЗ Карбулово општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин за 

2014.годину, и то:  

              -позиција 100 текуће поправке и одржавање, економска класификација 425 000- , за 2,14 % у износу од 

321.000,00 динара. 

III 

  Износ од 321.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења средстава  за финансирање    у  МЗ Видровац у износу од 152.000,00 

динара  и МЗ Карбулово у износу од 169.000,00 динара , позиција 93 материјал, конто 426910- материјал за 

посебне намене,извор 01- буџетска средства, у оквиру раздела 3 главе3 и функције 160. 

IV 

 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника општине 

Неготин.                                                 

V 

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на одговарајућим 

позицијама Одлуке о буџету и Финансијског плана буџета општине Неготин. 

VI 

 О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 

VII 

 Сагласност за промену апропријација МЗ Видровцу и МЗ Карбулово општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: МЗ Видровцу и МЗ Карбулово општине Неготин ,Управи за трезор у Неготину, Одељењу 

за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА, 

Димитрије Петровић,с.р. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „Бранко Радичевић“Неготин  у 2014.  58 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених МЗ општине Неготин  у 2014. години  59 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Историјском архиву Неготину 2014. години 60 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених ОШ „В.Радосављевић“ Неготин у 2014. години 61 
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