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ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

На основу члана 73. став 3. тачка 2. Закона о 

пореском  послтупку и пореској администрацији („Сл. 

гласник РС“ број 80/02,...68/14) и члана 62. тачка  5. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, 

број 22/08), председник општине Неготин, д о н е о     ј е 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I  ОВЛАШЋУЈЕ СЕ ДИМИТРИЈЕ ПЕТРОВИЋ, 

шеф Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију Општинске управе општине Неготин, 

да одлучује  по захтевима за одлагање плаћања пореског 

дуга по основу изворних прихода општине Неготин, 

сходно члану 73. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији и другим пописима из области 

утврђивања, праћења и наплате изворних  јавних 

прихода општине Неготин. 

 Ово овлашћење ће се примењивати до опозива. 

II Решење ступа на снагу даном доношења и 

биће објављено у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 031-28/2014-II/04 

21.08.2014. године 

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Јован Миловановић,дипл.инг.ел.,с.р 

 

 

На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском 

систему (“Сл. гласник ”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 

101/2011 и 93/2012) и члана 15.став 3. Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2014.годину  (“Сл.лист општине 

Неготин”, бр. 34/13) Председник општине Неготин 

доноси       

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ 

РЕЗЕРВЕ 

 

I 

 Из средстава  утврђених Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2014.годину («Сл.лист општине 

Неготин», бр. 34/13), раздео 3. глава 1., функција 110 – 

извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови, позиција 83, економска 

класификација 499000 – средства резерви – стална 

буџетска резерва, одобравају се средства у  износу од 

1.000.000,00 динара .  

II 

 Средства из става 1.овог решења распоређују се 

у оквиру раздела 3. главе 1. функције 110 – извршни и 

законодавни органи, финансијски и фискални послови и 

спољни послови, позиција 82 , економска класификација 

484100 – накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елементарних непогода, у  износу од 1.000.000,00 

динара . 

III 

 

О реализацији овог Решења стараће се Одељење 

за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

 

 

IV 

 Решење објавити у «Службеном листу општине 

Неготин». 

Ово Решење доставити:  Одељењу за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију, Управи за 

трезор и архиви Општинске управе.                                                           

 

Број: 401-355/2014-II/04                  

Дана: 01.08.2014. године                                                              

Н е г о т и 

                                           

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН, 

Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р. 

 

             

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-353/2014-IV/04 

31.07.2014.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 и 93/2012) 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 ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2014. ГОДИНИ 

I 

                Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине  Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за 

раздео 3.  главу  5. – канцеларија за младе, функција 860- 

рекреација, спорт, култура и вере, некласификована на 

другом месту,  позиција 119, у укупном износу од 

15.000,00 динара, на име обезбеђења средстава за  

плаћање специјализованих услуга.    

II 

   Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 

за 2014.годину, и то:  

- позиција 119 – услуге по уговору,  

за 3,00%, економска класификација  423400 – 

услуге информисања, у зносу од 15.000,00 

динара. 

III 

 Износ од 15.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења 

средстава Општинској управи општине Неготин и то на 

позицију  120- специјализоване услуге, економска 

класификација 424900-остале специјализоване услуге, у  

оквиру раздела, главе  и функције из става I. 

IV 

О промени одобрене апропријације на начин 

утврђен ставом II и III, упознати  председника општине 

Неготин. 
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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 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин.  

 

ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Неготин, 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: 401-354/2014-IV/04 

01.08.2014. 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 и 93/2012) 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 ТУРИСТИЧКОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН   

У 2014.ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Туристичкој организацији општине Неготин , у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за 

раздео 3.  главу 9, функцију 473 – Туризам,  у  износу од 

289.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за 

редован рад у Туристичкој организацији општине 

Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 

за 2014.годину, и то:  

                -позиција 161 –Плате и додаци запослених, за 

5,00% , економска класификација 411100- плате и 

додаци запослених, у износу од 204.000,00 динара, 

                  -позиција 170-Специјализоване услуге, за 

5,00%,економска класификација 424200-услуге 

образовања, културе и спорта, у  износу од 70.000,00 

динара и 

                  - позиција 176 – Машине  и опрема, за 5,00%, 

економска класификација 512200- административна 

опрема, у износу од 15.000,00 динара.  

 

III 

  Износ од 289.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења 

средстава  за финансирање    у Туристичкој 

организацији општине Неготин, позиција 169 – услуге 

по уговору, економска класификација 423900 – остале 

опште услуге,  у оквиру раздела 3 главе 9 и функције 

473. 

 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 

Туристичкој организацији општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин. 

ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији 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: 401-370/2014-IV/04 

18.08.2014.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 и 93/2012) 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 ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2014. ГОДИНИ 

I 

                Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине  Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности до 5% апропријације, за 

раздео 3.  главу  1. – опште услуге, функција -опште 

услуге,  позиција 60, у укупном износу од 100.000,00 

динара, на име обезбеђења средстава за накнаде за 

социјалну заштиту из буџета.    

II 
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    Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 

за 2014.годину, и то:  

- позиција 60 – зграде и грађевински 

објекти, за 0,40%, економска класификација 

511200 – изградња зграда и објеката, у износу 

од 100.000,00 динара. 

III 

   

Износ од 100.000,00 динара, преусмерава се за 

намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2014.годину, а ради обезбеђења 

средстава Општинској управи општине Неготин и то на 

позицију  76- накнаде за социјалну заштиту из буџета, 

економска класификација 472900-остале накнаде из 

буџета, у  оквиру раздела 3, главе 1   и функције 980-

образовање неквалификовано на другом месту. 

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 

Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

Службеном листу општине Неготин.  

ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Неготин, 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: 401-371/2014-IV/04 

19.08.2014.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 и 93/2012) 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 ОСНОВНОЈ 

ШКОЛИ “ХАЈДУК ВЕЉКО“  ШТУБИК  

 У 2014.ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  Основној 

школи “Хајдук Вељко” Штубик , у оквиру законом 

предвиђене могућности до 5% апропријације, за раздео 

3.  главу 14 –Основно образовање, функција 912 – 

Основно образовање, позиција 230, у износу од 8.000,00 

динара, ради обезбеђења средстава за редован рад у 

основној школи “Хајдук Вељко“ Штубик. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине Неготин 

за 2014.годину, и то:  

              -позиција 230 – Машине и опрема, за 4.82%, 

економска класификација 512900- моторна, непокретна 

и немоторна опрема, у износу од 8.000,00 динара. 

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 Основној школи “Хајдук 

Вељко“ Штубик, позиција 229 – зграде и грађевински 

објекти, економска класификација 511400- пројектно 

планирање, 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 Основној 

школи „Хајдук Вељко“ Штубик, објавити у Службеном 

листу општине Неготин. 

 

ДОСТАВИТИ: Основној школи „Хајдук Вељко“ 

Штубик, Управи за трезор у Неготину, Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе. 

 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА,                                                                       

Димитрије Петровић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.08.2014.                      „Службени лист општине Неготин“                    Број 27   Страна 740.                                        

 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј: 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о овлашћењу за Димитрија Петровића, шефа Одељења за буџет    737 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве      737 

 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

1. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

Општине Неготин у 2014. години        737 

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  Туристичкој организацији 

Општине Неготин у 2014. години        737 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Општинској управи  

Општине Неготин у 2014. години        738 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених  ОШ „Хајдук Вељко“  

Штубик у 2014. години          739 

 


