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На основу члана 8. став 1. и члана 9. став 
2. Закона о матичним књигама (''Службени гласник 

РС'', бр. 20/09 и 145/14), члана 32 став 1 тач. 6 

Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” 

бр. 129/07 и 83/14-др. Закон) и  члана 42. став 1. 

тачка 7.  Статута општине Неготин (''Службени 

лист општине Неготин'', бр. 9/15- пречишћен 

текст), по прибављеном мишљењу Министарства 
државне управе и локалне самоуправе број 20-00-

118/2015-10 од 16.12.2015. године, Скупштина 
општине Неготин, на седници одржаној дана  
28.12.2015. године, донела је 

 

О Д Л У К У  

о матичним подручјима на територији 

општине Неготин  

 

1. Овом одлуком одређују се матична подручја 
за која се воде матичне књиге на територији 

општине Неготин и  седишта матичних подручја. 
2. Матична подручја за која се воде матичне 

књиге на територији општине Неготин су: 
                    

  

1) Матично подручје Неготин, које чине 
насељенa местa: Неготин, Видровац, Јасеница, 
Милошево, Мокрање, Речка, Чубра; 

   2) Матично подручје  Душановац, које чине 
насељена места: Душановац, Дупљане, Мала 
Каменица, Михајловац; 

   3)  Матично подручје  Јабуковац,  које чине 
насељена места: Јабуковац, Вратна, Слатина, 
Уровица; 

   4) Матично подручје Штубик,  које чине 
насељена места: Штубик, Малајница, Плавна, 
Шаркамен; 

   5)  Матично подручје Кобишница,  које чине 
насељена места: Кобишница, Буковче, Србово; 

 6)  Матично подручје Прахово, које чине 
насељена места: Прахово, Радујевац, Самариновац; 

   7)  Матично подручје Александровац,  које 
чине насељена места: Александровац, Рајац, 

Браћевац, Вељково, Ковилово, Рогљево, Смедовац, 

Тамнич, Црномасница; 
   8)  Матично подручје Брестовац, које чине 

насељена места: Брестовац, Карбулово, Сиколе, 
Поповица, Трњане. 

 

3. Седишта матичних подручја из тачке 2 ове 
одлуке су: 

1) седиште матичног подручја Неготин је у 

Неготину. 
2) седиште матичног подручја Душановац је у 

Душановцу; 

3) седиште матичног подручја Јабуковац је у 

Јабуковцу; 

4) седиште матичног подручја Штубик је у 

Штубику; 
5) седиште матичног подручја Кобишница је у 

Кобишници; 

6) седиште матичног подручја Прахово је у 

Прахову; 

7) седиште матичног подручја Александровац 

је у Александровцу; 

8) седиште матичног подручја Брестовац је у 

Брестовцу. 
  4. Даном почетка примене ове одлуке престаје 

да важи Одлука о одређивању матичних подручја 
на територији општине Неготин ( „Службени лист 
општине Неготин“, бр. 14/2011) 

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 

Републике Србије'', а почеће да  се примењује од 1. 

јануара 2016. године.  
 

Број:200-126/2015-I/08 

28.12.2015. године 

Н е г о т и н 

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                                                             

ПРЕДСЕДНИК 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

       На основу члана 47. Закона о јавно - приватном 

партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 

88/2011), члану 9. Закона о комуналним 

делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/11) и члана 
40. тачка 52. Статута општине Неготин („Сл. лист 
општине Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 
Скупштина општине Неготин на седници одржаној 
дана 28.12.2015. године, д он е л а   ј е 
 

О Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА 

КОНАЧНИ НАЦРТ ЈАВНОГ УГОВОРА О 

ПОВЕРАВАЊУ КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Коначни 

нацрт јавног уговора о поверавању комуналне 
делатности линијског приградског превоза 
путника на територији општине Неготин. 

 

Члан 2. 

Саставни део ове Одлуке је Коначни 

нацрт јавног уговора о поверавању комуналне 
делатности линијског приградског превоза 
путника на територији општине Неготин. 

 

Члан 3. 

 Ова Одлука биће објављена у 

„Службеном листу општине Неготин“. 

 

Број: 344-189/2015-I/08 

28.12.2015. године 

Н е г о т и н 

                                                            

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                     

ПРЕДСЕДНИК,                                                                       

 др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 2. и 9. Закона о 
комуналним делатностима (,,Службени 
гласник Републике Србије,,

 , број: 88/2011), 
члана 11. став 1. тачка 6. Закона о јавном 
приватном партнерству и концесијама 
(,,Службени гласник Републике Србије,,, број: 
88/2011), Одлуке о избору најповољније 
понуде број:____________ донете 
_________.2015.године од Скупштине 
општине Неготин  

 

Општина Неготин (у даљем 

тексту:општина), коју заступа Председник 

општине Неготин, Јован Миловановић, и 
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PREDUZEĆE NIKOLIĆ PREVOZ DOO 

SAMARINOVAC, матични број: 
17225758,ПИБ: 100775795 (у даљем тексту: 
превозник ), кога заступа Горан Николић, 

DOO AS-TURS NEGOTIN, матични 

број: 17547666, 

ПИБ: 103251100, (у даљем тексту: превозник), 
кога заступа Славољуб Анђеловић, 

MOTO BOEM TRANS DOO NEGOTIN, 

матични број: 20490594 

ПИБ: 106156606, кога заступа Новица Лазић 

 

 дана __________2015.године закључују: 
 

 

УГОВОР О ПОВЕРАВАЊУ 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЛИНИЈСКОГ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Предмет уговора је поверавање 
обављања комуналне делатности линијског 
превоза путника у приградском саобраћају на 
територији општине Неготин (у даљем тексту: 
превоз). 

Превозник је дужан да врши редовну 

регистрацију редова вожње на следећим 

линијама: 

1) у сезони наставних дана школске 
године са минималним бројем од два поласка 
и два повратка дневно радним данима по 

једној линији од 01.септембра 2015.године: 

1. Неготин – Карбулово – 

Брестовац – Трњане – Поповица 
– Сиколе у одласку и обратно, 

укупно 172км, 

2. Неготин – Самариновац – 

Душановац – Мала Каменица – 

Михајловац – Слатина – 

Уровица – Вратна – Јабуковац у 

одласку и обратно, укупно 

185,6км, 

3. Неготин – Радујевац – Прахово 

– Самариновац – Неготин  

кружно, обратно у супротном 

смеру, укупно 64км, 

4. Неготин – Мокрање – Речка у 

одласку и обратно, укупно 

78,8км, 

5. Неготин – Србово – Буковче – 

Кобишница – Вељково – 

Рогљево – Ковилово – Смедовац 

– Рајац (у одласку и обратно) – 

Тамнич – Браћевац – 

Црномасница – Александровац 

(кружно, обратно у супротном 

смеру), укупно 219,6 км,  

6. Неготин – Милошево – 

Видровац – Душановац – 

Дупљане у одласку и обратно, 

укупно 90 км, 

7. Неготин – Јасеница – Шаркамен 

– Штубик – Плавна+ Малајница 
у одласку и обратно, укупно 

176,8км, 

8. Неготин – Чубра  у одласку и 

обратно, укупно 44км. 

 

2) ван сезоне школске године, а у време 
школских распуста, са минималним бројем од 

два поласка и два повратка недељно по једној 
линији из претходне тачке овог става. 

 

Укупна дужина свих линија дневно 

износи 1030,8 километара. 

Превозник је дужан да захтев за прву 

регистрацију и оверу реда вожње поднесе у 

року од три радна дана од дана закључења 
уговора. 

Превозник је дужан да закључи уговор 

са предузећем за управљање аутобуском 

станицом ради евидентирања свих полазака из 
Неготина и долазака у Неготин. 

Члан 2. 

 

Превозник у оквиру конзорцијума је 
одговоран за пружање уговореног обима 
превоза на регистрованим линијама за 
приградски превоз путника у складу са 
регистрованим редовима вожње. 

 
Превозник преузима ризик пословања, 

прихода и расхода, у вези са обављањем 
превоза. 

 
Општина може субвенционисати цену 

превозних карата из буџета општине, тако што 
ће одредити категорије путника носиоце права 
на субвенцију и висину субвенције. 

 
 

ВАЖНОСТ УГОВОРА 
 

Члан 3. 
 

Важност уговора је пет година од датума 
почетка примене првог регистрованог и 
овереног реда вожење. 

 
 
Датум закључења уговора је датум 

завођења уговора код наручиоца након овере и 
потписа од стране превозника.  

 

ВОЗНИ ПАРК 

 

Члан 4. 

 

Превозник је у обавези да линије 
одржава следећим возилима: 
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Члан 5. 

Превозник је дужан да обезбеди и 

резервна возила чији број се одређује на 
следећи начин: за три ангажаована возила 
једно резервно возило и за сваку наредну 

групу возила до три возила, по једно резервно 

возило. 

 

Члан 6. 

У случају саобраћајне незгоде или 

другог непредвиђеног догађаја или више силе, 
који је довео до потпуног или делимичног 
прекида превоза на линији, превозник је у 

обавези да обавести  општину у најкраћем 

могућем року, а најкасније у року од 24 часа 
од настанка прекида. 

 

Превозник се обавезује да у случају 

неисправности возила исто замени резервним 

возилом, а неисправно уклони са линије у 

року од 120 минута. 
 

Члан 7. 

Превозник је дужан да непрекидно 

одржава возни парк у стању које обезбеђује 
несметано пружање услуге превоза. 

 

 Превозник је у обавези да обезбеди 

чистоћу возила и да опреми возила са кутијама 
за прву помоћ и противпожарним апаратима. 

 

Сву опрему у возилу превозник је дужан 

да одржава у стању максималне исправности. 

 

Члан 8. 

 

Превозник се обавезује да примени сва 
неопходна и расположива средства како би 

олакшао и омогућио приступ и коришћење 
услуге јавног превоза особама са 
инвалидитетом, уз најбоље могуће услове 
безбедности. 

 

Члан 9. 

Превозник одговара за техничку 

исправност возила, а општина задржава право 

да врши контролне и естетске прегледе возног 
парка који је предмет овог уговора. 

 

Члан 10. 

Превозник се обавезује да, у складу са 
законом, склопи уговор са привредним 

друштвом регистрованим за делатност 
осигурања, о обавезном осигурању возила и 

осигурању путника. 
 

Сваку штету коју превозник претрпи у 

обављању послова који су предмет овог 
уговора, а није скривљена од стране општине, 
сноси сам превозник. 

 

Члан 11. 

Превозник је обавезан да у возилима и 

на аутобуској станици продаје искључиво 

карте које утврђује општина ценовником. 

 

Превозник је обавезан да води 

евиденцију продатих карата и доставља 
извештаје у форми утврђеној овим уговором. 

 

ОБАВЕЗЕ ОПШТИНЕ И 

ПРЕВОЗНИКА 

 

Члан 12. 

Општина се обавезује да плати 

превознику концесиону накнаду у износу од 

160,60 динара по пређеном километру за два 
поласка и два повратка дневно у укупном 

месечном износу по одбитку: укупне 
вредности превозних карата које наплати од 

путника, новчаног износа казнених пенала, 
уговорених казни. 

Општина се обавезује да плаћање 
изврши на рачун превозника у року до 45 дана 
рачунајући од дана пријема уредног захтева за 
трансфер средстава који садржи у прилогу 

месечни извештај описан у члану 18. овог 
Уговора, након сагласности комуналног 
инспектора и саобраћајног инспектора. 

Сагласност комуналног инспектора и 

саобраћајног инспектора из претходног става 
не односи се на део месечног извештаја који 

садржи податке о реализованом приходу по 

врстама (обрачун прихода обухвата: 
фактурисано и наплаћено у готовини).  

Превозник је дужан да преда општини 

безусловну, неопозиву и наплативу на први 

позив банкарску гаранцију за добро извршење 
посла у износу од 500.000,00 динара која мора 
имати важност од годину дана у току прве 
четири године важности уговора, а задње 
године важности уговора 13 месеци. 

 

Банкарску гаранцију из претходног става 
превозник је дужан да продужава сваке године 
30 дана пре истека важности,  а у току целог 
периода важности овог уговора, и о томе 
достави доказ општини. 

 

 

 

Члан 13. 

Превозник је обавезан да се у вршењу 

назив 
аутобуса 

број мотора број шасије година 
производње 

регистарска 
ознака 

FAP D0826LOH1818487565055211 119192 2005 NG014-VZ 

MERCEDES 457961C0282379 WEB63203713265012 2013 NG016-HJ 

MERCEDES 45796100162119 WEB63203713249505 2008 NG011-HR 

SANOS 447903707080984 U1A0984734X024401 2004 NG019-FV 

NEOBUS 704102004 B2358225308780204 2003 NG019-MA 

NEOPLAN 39609980101007 WAGPA3ZZ654000616 2005 NG017-DX 

SCANIA 6193842 YS2K6X20001845270 2003 BG925-LK 

IVECO F1CE0481AO333536 ZCFC50A1005558839 2005 NG018-CT 

MERCEDES 65195532016015 WDB9066571S873049 2013 NG016-YN 

SANOS S27203 U1A5800765X024504 2005 NG019-FZ 



Број 28 страна 898 „Службени лист општине Неготин“ 29.12.2015. 

превоза придржава пројектованог и овереног 
реда вожње. За опслуживање постојећег реда 
вожње превозник је дужан да води 

одговарајућу дневну евиденцију о броју 

возила на раду, времену полазака/долазака 
свих возила на линији и броју дневно 

планираних/пређених километара по возилу. 
Измене реда вожње врши општина уз 

сагласност превозника или превозник уз 
сагласност надлежног органа општине, и у 

складу са новонасталим променама превозник 
је дужан са усклади одговарајућу евиденцију 

почев од дана примене новог реда вожње, при 

чему укупна дужина свих линија дневно не 
може да износи више од 1030,8 километара.  

У случају измене реда вожње уговорне 
стране заједнички договарају време почетка 
примене новог реда вожње. 

 

Члан 14. 

Превозник мора да обезбеди унапред 

дефинисани ниво квалитета транспортне 
услуге. Основни елементи функционисања 
линије од утицаја на квалитет услуге су: 

• тачност,  
• придржавање важећег реда 

вожње, − непрекидност 
функционисања,  

• компетентност саобраћајног 
особља.  

 

Члан 15. 

Превозник мора непрекидно одржавати 

возни парк у стању које обезбеђује поуздано и 

безбедно функционисање линија. 
Члан 16. 

Превозник је дужан да достави општини 

месечни извештај о реализацији превоза. 
 

Члан 17. 

Месечни извештај о реализацији превоза 
мора бити достављен општини од стране 
превозника најкасније до 10. у текућем месецу 
за претходни месец. 

 

Члан 18. 

Месечни извештај мора да садржи: 

 

- планирани и реализовани обим услуге 
(број пређених километара укупно за све 
линије и појединачно по свакој линији),  

- реализовани приход по врстама 
(обрачун прихода обухвата: фактурисано и 

наплаћено у готовини),  

- ефективно време вожње и укупно 

време рада возног парка,  
- број остварених и неостварених 

полазака,  
- подаци о одступању у погледу 

придржавања важећег реда вожње (одступања 
прецизирана у члану 25. став 3. овог уговора),  

- укупан број саобраћајних незгода у 

којима су учествовала возила превозника,  
- бројно стање саобраћајног особља,  
- неостварену километражу по линијама,  
- обрачун недостајућег дела средстава, 
- и друге податке које општина тражи.  

 

ЦЕНА ПРЕВОЗА 

 

Члан 19. 

Ценовник превозних карата без пореза 
на додату вредност износи: 

1)    од 0 до 5 км 75,00 динара, 

2)    од 5 до 10 км 100,00 динара, 

3)    од 10 до 15 км 120,00 динара, 

4)    од 15 до 20 км 120,00 динара, 

5)    од 20 до 25 км 145,00 динара, 

6)    од 25 до 30 км 155,00 динара, 

7)    од 30 до 35 км 165,00 динара, 

8)    од 35 до 40 км 185,00 динара, 

9)    од 40 до 45 км 200,00 динара, 

10)  од 50 до 70 км 210 динара. 

Цена превозне карте надокнађује се од 

продаје превозних карата путницима. 
 

Члан 20. 

Кључни елементи од утицаја на промену
 ценовника превозних карата и 

концесионе накнаде је промена средње 
вредности евра. 

 

Начин праћења промена средње 
вредности евра је званични извештај Народне 
банке Србије. 

 

Први предлог за промену ценовника 
превозних карата и висине концесионе 
накнаде могућ је: 

 

када средња вредност евра буде 
увећена за најмање 5% у односу 

на средњу вредност евра на дан 

01.06.2015.године, а таква 
средња вредност евра је 
присутна на девизном тржишту 

дуже од 30 дана; 
 

� када средња вредност евра 
буде умањена за 3% у односу на 
средњу вредност евра на дан 

01.06.2015.године, а таква 
средња вредност евра је 
присутна на девизном тржишту 

дуже од 30 дана. 
Предлог за промену ценовника 

превозних карата након прве промене, могућ 

је када средња вредност евра буде увећана за 
5% или умањена за 3 % у односу на средњу 

вредност евра која је уважена за разлог 
предлагања претходне промене ценовника. 

 

Члан 21. 

Предлог за промену ценовника 
превозних карата подноси се надлежном 

органу општине за одређивање цене 
комуналних услуга на сагласност. 

Надлежни орган општине на ценовник 

превозних карата сагласност даје посебним 

актом. 

Предлог из став 1. овог члана превозник 
примењује у року од 15 дана од дана предаје 
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на пријемној кацеларији општинске управе 
општине Неготин надлежном органу уколико 

надлежни орган из става 2. овог члана у том 

периоду не одреди ценовник превозних карата 
посебним актом. 

Превозник је дужан да надокнади 

корисницима комуналне услуге превоза у 

приградском превозу разлику између цене 
карата уколико орган из става 2. овог члана 
одбије давање сагласности на предлог за 
промену ценовника. 

 

Члан 22. 

Висина концесионе накнаде мења се и 

предложена промена примењује се на начин 

одређен овим уговором за предлагање промене 
и почетак примене предложених промена 
ценовника превозних карата. 

Промену висине концесионе накнаде 
одобрава Скупштина општине Неготин. 

Превозник је дужан да надокнади 

општини Неготин разлику у концесионој 
накнади уколико орган из претходног става не 
одобри промену. 

 

МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛА 

ИСПУЊЕНОСТИ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

 

Члан 23. 

Мониторинг (контролу извршења реда 
вожње) и контролу над реализацијом осталих 

уговорних обавеза врши општина преко 

комуналне инспекције и саобраћајне 
инспекције. 

Комунална инспекција врши 

мониторинг непосредно на основу одредаба 
овог уговора, а саобраћајна инспекција на 
основу републичких и општинских прописа о 

превозу путника у друмском саобраћају.  
Превозник гарантује општини слободан 

приступ својим објектима, возилима и 

документацији у циљу остваривања провере, а 
у вези са предметом уговора. 

 

Члан 24. 

Однос између реализованог и 

уговореног обима превоза израженог у броју 

пређених километара у односу на број 
планираних километара, представља основни 

критеријум за контролу испуњења уговорних 

обавеза превозника. 
 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

Основни показатељи поштовања 
уговорних обавеза односе се на: 

 

1) поштовање обима услуге,  
2) поштовање важећег реда 

вожње, 
3) расположивост опреме, и  

4) чистоћу возила.  
Поштовање уговореног обима превоза 

оцењује се месечно, анализом односа броја 
планираног и реализованог броја пређених 

километара. 
 

Поштовање реда вожње односи се на 

тачност јавног превоза, а оцењује се на основу 

процента возила која стижу/полазе на време у 

односу на предвиђени ред вожње. Сматра се 
да је возило стигло/кренуло на време уколико 

су регистрована одступања у односу на 
предвиђени ред вожње: 

- ранији полазак са почетне станице до 5 

минута,  
- закашњење поласка са почетне станице 

до 5 минута.  
 

Поштовање важећег реда вожње прати 

се на основу испуњења реда вожње у реалном 

времену, у континуитету за цео месец, 

искључујући дане изузетних загушења (нпр. 

дани верских или државних празнике и сл.), 

дани измене у режиму рада линија (нпр. дани 

када се врше радови, и сл.) и дане изузетних 

временских неприлика (нпр. снег, поледица, 
провале облака и друге временске непогоде 
које изазивају прекид или значајно успорење 
саобраћаја и сл.). 

Оцена расположивости опреме се 
састоји од ванредних (ненајављених) контрола 
коју организује и спроводи  општина. Оцена 
расположивости опреме се састоји у бележењу 

броја елемената опреме који не функционишу 

или недостају, у односу на број елемената који 

је контролисан. 

Оцена чистоће возног парка се врши 

контролама возила превозника са циљем 

утврђивања стања, које организује  општина. 
Комунална инспекција ће приликом 

контроле направити записник и фотографије 
(са датумом и временом када су направљене) 
утврђеног стања, које ће бити саставни део 

решења о изреченим мерама. 
 

 

Члан 26. 

У случају да се приликом контроле 
утврде недостаци, неправилности и 

неисправности из члана 25. овог уговора, 
општина примењује казнену политику према 
превознику. 

 

Члан 27. 

Казне се неће наплаћивати за случајеве 
окарактерисане као виша сила, као што су: 

 

1) недостатак у снабдевању 

енергентима од стране 
произвођача или добављача,  

 

2) саобраћајна загушења / измене 
у режиму рада линија због 
културних, спортских, 

политичких и других 

манифестација или налога 
надлежних органа,  

 

3) изузетне временске непогоде 
као снег, поледица, мраз испод 

-3о 0 C, провала облака и 

слично, вандалски акти, 

саботаже или друге радње које 
имају за последицу значајне 
поремећаје у раду.  

 

Неостварени обим услуга на линији на 
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месечном нивоу услед више силе не утиче на 
проценат извршења. 

 

Члан 28. 

Уговорене обавезе превозника су у 

потпуности испуњене (100%) у погледу 

уговореног обима услуге на линијама уколико 

је коефицијент остварења (однос између броја 
планираних и реализованих пређених 

километара), на месечном ниову, већи од 98%. 

Поштовање обима услуге на линијама, 
на месечном нивоу од 95% до 98%, обрачунава 
се по оствареном проценту, и не подлеже 
казненим одредбама. 

Поштовање обима услуге на линијама, 
на месечном нивоу испод 95% обрачунава се 
по реално оствареном проценту. На тако 

обрачунати износ, примењују се казнени 

пенали по прогресивној скали, а према 
процентима из табеле: 

 

 

Критеријуми за 
спровођење казнене 

политике 
(проценат реализације 

обима услуге) 

Казнени пенали 

(проценат умањења 
накнаде) 

94,1 0,25 

93,1-94 0,5 

92,1-93 1 

91,1-92 1,5 

90,1-91 2 

Испод 90 Раскид уговора 
 

Члан 29. 

 

У случају да општина у току прегледа 
утврди недостатке, неправилности и 

неисправности из члана 25.овог уговора, 
превозник је дужан да за сваки утврђени 

случај плати следећу казну:  
 

1) за прљаво возило, у износу од 5.000,00 

динара,  
2) за паркирање аутобуса ван прописаног 

места, у износу од 10.000,00 динара,  
3) за свако возило у коме недостаје или је 

у квару део опреме описан у члану 7. 

став 2. овог Уговора, у износу од 

5.000,00 динара,  
4) за возило на раду без путног налога, у 

износу од 5.000,00 динара,  
5) за ранији полазак са почетне станице 

преко 5 минута, у износу од 5.000,00 

динара,  
6) за закашњење поласка са почетне 

станице преко 5 минута, у износу од 

5.000,00 динара,  
7) за неостварен први или задњи полазак, 

у износу од 10.000,00 динара,  
8) за сваку неправилност при продаји 

карата (као што је претпродаја већ 

коришћене карте, продаја карте мање 
вредности од наплаћеног износа, 
неиздавање наплаћених возних карата, 
особље нема задужене карте, особље 
одбија да прода карту, и сл.) обавезује 
превозника да плати казну у износу од 

25.000,00 динара,  

9) за сваку неправилност у раду 

превозника (возило се није зауставило 

на аутобуском стајалишту, возач није 
отворио сва врата, покушај да се у 

извештаје отправника упишу нетачни 

подаци, итд...), у износу од 10.000,00 

динара.  
Максимални износи наведених казни у 

наредним годинама увећаваће се у складу са 
променом потрошачких цена у календарској 
години. 

О свим горе уоченим недостацима, 
неправилностима и неисправностима 
комунални инспектор је дужан да сачини 

записник у писаној форми и исти достави 

превознику на који овај има право да се 
изјасни у року од 5 (пет) дана рачунајући од 

дана пријема записника. 
 

Члан 30. 

Решење са новчаним износом вредности 

уговорних казни општина доставља 
превознику најкасније до петог дана текућег 
месеца за претходни месец. 

 

Члан 31. 

          Новчани износ вредности уговорних казни, 

превозник је дужан да уврсти у месечни 

извештај о реализацији, на основу кога ће 
општина умањити своју обавезу плаћања на име 
накнаде превознику за обрачунски месец. 

 

Члан 32. 

 Уговор се раскида у случајевима када 
превозник: 

 

1) не обавља превоз на линији 

дуже од 48 (четрдесетосам) 

часова укупно недељно, 

односно дуже од пет дана 
укупно у току године,  

2) не обавља превоз у уговореном 

обиму, тј. проценат реализације 
обима услуге је испод 90% у 

року од једног месеца,  
3) продаје карте које нису 

прописане ценовником 

општине,  
4) не добије обновљено решење 

надлежног министарства о 

испуњености услова за 
обављање линијског превоза 
путника,  

5) обављање превоза на било којој 
линији из члана 1. овог Уговора 
уступи другом превознику,  

6) достави нетачне податке у 

извештајима,  
7) не поштује обавезе преузете 

овим Уговором,и 

8) и у другим случајевима 
предвиђеним законом.  

 

Одлуку о раскиду уговора доноси 

општина, о чему се превозник обавештава у 

писаној форми. 

Након доставе одлуке о раскиду уговора 
превознику општина покреће поступак за 
реализацију банкарске гаранције за добро 

извршење посла. 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Превозник је у обавези да за све промене 
у вези возила (укључење нових возила, 
расходовање возила, привремено искључење 
возила из експлоатације дуже од 30 дана и сл.) 

благовремени обавести  општину у писаној 
форми. 

Члан 34. 

Уговорне стране су сагласне да све 
измене у мрежи линија и реду вожње, одређује 
општина уз сагласност превозника или 

превозник уз сагласност надлежног органа 
општине, сагласно технолошким потребама 
организације превоза, с тим да укупна дужина 
свих линија дневно може износити највише 
1030,8 километара. 

Општина може предузети и друге мере у 

циљу унапређења квалитета превоза. 
 

Члан 35. 

Уговорне стране се обавезују да ће се у 

случају доношења нових прописа извршити 

одговарајућа усклађивања овог уговора са 
донетим прописима. 

 

Члан 36. 

Све измене и допуне овог уговора 
уговорне стране ће вршити споразумно и то 

путем закључивања анекса у писаној форми. 

 

Члан 37. 

Све евентуалне спорове уговорне стране 
ће настојати да реше договором. 

Уколико се спор не може решити 

договором исти ће се решавати пред 

надлежним судом. 

Члан 38. 

 

              Саставни део овог Уговора је: 
- конкурсна документација по 

Јавном позиву за поверавање 
обављања комуналне делатности  

линијског приградског превоза 
путника на територији општине 
Неготин објављеног у ''Службеном 

гласнику РС'' бр. 37/2015 од 

24.04.2015,  

- понуда понуђача - НИКОЛИЋ 

ПРЕВОЗ ДОО САМАРИНОВАЦ 

заведена код понуђача под бројем 

274/12-15 од 17.12.2015.године и 

код наручиоца под бројем 344-

182/2015-II/04 од 

18.12.2015.године, 
- споразум о конзорцијуму заведен 

код: PREDUZEĆE NIKOLIĆ 

PREVOZ DOO SAMARINOVAC, 

под бројем: 263/11-15 од 

21.11.2015.г., DOO AS-TURS 

NEGOTIN под бројем 89/12/15 од 

21.11.2015.г., MOTO BOEM 

TRANS DOO NEGOTIN под 

бројем 455-11/15-1 од 

21.11.2015.године, 

- Записник о отварању понуда број 
344-182/2015-II/04 од 

18.12.2015.године, 
- Записник о прегледу и оцени 

понуде број 344-182/2015-II/04 од 

23.12.2015. године. 
 

Члан 39. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) 

истоветна примерка од којих су по 2 (два) за 
сваку од уговорних страна. 

 

ЗАПРЕВОЗНИКА           ЗА ОПШТИНУ                                                                  

 

________________                      _______________ 

ПРЕДУЗЕЋЕ НИКОЛИЋ    Председник општине  
ПРЕВОЗ                                            Неготин 

ДОО САМАРИНОВАЦ         Јован Миловановић 

Горан Николић 

                                                                                           

                                           

 

На основу члана 40. Закона о јавно-

приватном партнерству и концесијама (“Сл. 

гласник РС“, бр.88/2011), члана 9. Закона о 

комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 

бр.88/2011) и члана 42. тачка 52. Статута општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015-

пречишћен текст), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној 28.12. 2015. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ У 

ПОСТУПКУ ПОВЕРАВАЊА ОБАВЉАЊА 

КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПРИГРАДСКОГ ПРЕВОЗА ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Општина Неготин, давалац концесије, 
овом одлуком врши избор најповољније 
заједничке понуде понуђача – 

концесионара, PREDUZEĆA NIKOLIĆ 

PREVOZ DOO SAMARINOVAC, матични 

број: 17225758, ПИБ: 100775795, DOO AS-

TURS NEGOTIN, матични број: 
17547666,ПИБ: 103251100, MOTO BOEM 

TRANSA DOO NEGOTIN, матични број: 
20490594, ПИБ: 106156606 након 

спроведеног отвореног поступка јавне 
набаваке по Јавном позиву К1/2015 – за 
прикупљање понуда за поверавање 
обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији 

општине Неготин, ознака из општег 
речника 60000000 услуге превоза, почетни 

процењени износ концесионе накнаде по 

километру је 133,81 динар без пореза на 
додату вредност односно 160,57 динара са 
порезом на додату вредност и процењене  
вредности концесије концесионим актом на 
годишњем нивоу од 32.275.542,00 динара 
са ПДВ-ом.       

 

Јавним позивом објављеним у 

,,Службеном гласнику Републике Србије“ 

24.априла 2015.године и дневном листу 

,,Привредни преглед“ 28.априла 
2015.године и на порталу јавних набавки и 

званичној интернет страници Општине 
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Неготин www.negotin.rs. давалац концесије 
је одредио природу, обим и место 

обављања концесионе делатности тако што 

је предвидео да се превоз путника на 
територији општине Неготин обавља 
дневно на линијама укупне дужина од 

1030,8 километара: 
 

1) у сезони наставних дана школске 
године са минималним бројем од два поласка 
и два повратка дневно радним данима по 

једној линији од 01.септембра 2015.године: 

9. Неготин – Карбулово – 

Брестовац – Трњане – Поповица 
– Сиколе у одласку и обратно, 

укупно 172км, 

10. Неготин – Самариновац – 

Душановац – Мала Каменица – 

Михајловац – Слатина – 

Уровица – Вратна – Јабуковац у 

одласку и обратно, укупно 

185,6км, 

11. Неготин – Радујевац – Прахово 

– Самариновац – Неготин  

кружно, обратно у супротном 

смеру, укупно 64км, 

12. Неготин – Мокрање – Речка у 

одласку и обратно, укупно 

78,8км, 

13. Неготин – Србово – Буковче – 

Кобишница – Вељково – 

Рогљево – Ковилово – Смедовац 

– Рајац (у одласку и обратно) – 

Тамнич – Браћевац – 

Црномасница – Александровац 

(кружно, обратно у супротном 

смеру), укупно 219,6 км,  

14. Неготин – Милошево – 

Видровац – Душановац – 

Дупљане у одласку и обратно, 

укупно 90 км, 

15. Неготин – Јасеница – Шаркамен 

– Штубик – Плавна+ Малајница 

у одласку и обратно, укупно 

176,8км, 

16. Неготин – Чубра  у одласку и 

обратно, укупно 44км. 

 

2) ван сезоне школске године, а у време 
школских распуста, са минималним бројем од 

два поласка и два повратка недељно по једној 
линији из претходне тачке овог става. 

Обављање концесионе делатности 

поверава се се на период од 5 година од 

датума почетка примене првог 
регистрованог и овереног реда вожење. 

Концесионар је дужан да у току 

трајања концесије испуњава посебне 
услове из  јавног позива и конкурсне 
документације а у циљу обезбеђивања  
првенствено адекватног превоза ђака до 

школских установа, као и радника до 

радних места, али и других категорија 
грађана општине Неготин, а који исказују 
захтеве за коришћењем услуга приградског 
превоза путника за долазак до циљних 

дестинација. 
Концесиона накнада коју давалац 

концесије плаћа концесионару у складу са 
јавним уговором износи 133,81 без пореза на 
додату вредност односно 160,60 динара са 
порезом на додату вредност по пређеном 

километру за два поласка и два повратка 
дневно у укупном месечном износу по 

одбитку: укупне вредности превозних карата 
које наплати од путника, новчаног износа 
казнених пенала, уговорених казни. 

Овлашћује се председник општине 
Неготин да у име Општине Неготин, као 

даваоца концесије, потпише јавни Уговор о 

поверавању обављања комуналне делатности 

линијског приградског превоза путника на 
територији општине Неготин, са овлашћеним 

представником концесионара,  у року који није 
дужи од 30 дана од дана истека периода 
мировања које износи 15 дана од дана 
достављања одлуке о избору најповољније 
понуде сваком понуђачу, односно од 

доношења одлуке о одбијању, односно 

одбацивању захтева за заштиту права. 
Ову одлуку објавити у ,,Службеном 

листу општине Неготин“ и званичној интернет 
страници Општине Неготин www.negotin.rs . 

 

Образложење 
 

Благовремено до 18.12.2015.године до 

12.00. часова пристигла је једна једна 
заједничка понуда заведена код наручиоца под 

бројем 344-182/2015-II/04 и код понуђача - 

PREDUZEĆA NIKOLIĆ PREVOZ DOO 

SAMARINOVAC под бројем 274/12-15 од 

17.12.2015.године (PREDUZEĆA NIKOLIĆ 

PREVOZ DOO SAMARINOVAC, DOO AS-

TURS NEGOTIN, MOTO BOEM TRANSA 

DOO NEGOTIN). 

Стручни тим за давање концесије за 
линијски превоз путника у приградском 

саобраћају на територији општине Неготин 

након отварања, прегледа и оцене понуде за 
поверавање обављања комуналне делатности 

приградског превоза путника на територији 

општине Неготин утврдио је да избор 

најповољније понуде изврши применом 

критеријума ,,економски најповољнија 
понуда“ чији су елементи: 

 

1.Цена превоза по километру  

 Код овог критеријума упоређиваће се 
цена превоза по километру из понуде међу 

појединачним понудама.  
Највећи могући број добијених бодова 

(пондера) код овог критеријума је 80 бодова. 
 Понуда са најнижом ценом по километру 

из понуде (C min) добија максимални број бодова 
(BBmah), то јест 80 бодова. Број бодова за цену по 

километру из понуде (Cp) осталих понуда 
израчунава се према формули: 

 

BB= (Cmin*BBmah) / Cp   

 

2. Просечна старост аутобуса  
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Просечна старост аутобуса  израчунава  
се на бази података из Обрасца 7 у коме ће 
понуђачи унети тражене податке о аутобуса, тако 

што ће се за најмлађих 10 аутобуса одредити 

просечна старосна вредност. 

Добијена просечна старосна вредност 
аутобуса упоредиће се са доле приложеним 

подацима у табели, и на бази исте утврдиће се број 
добијених бодова . 

 

Табела 
Просечна старост  аутобуса у годинама Број бодова 

Од       0    до   5 20 

Преко  5    до 10 15 

Преко 10   до 15 10 

Преко 15    до 20 5 

Преко 20 0 

 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 

 

УББ= Ц+ ПСВ 

 

УББ – Укупан број бодова 
 Ц –  број бодова за критеријум цена превоза по километру ( ВВ) 

ПСВ – број бодова по критеријуму просечна старост  аутобуса (из горње табеле 
 

 

Стручни тим је на основу заједничке понуде: PREDUZEĆA NIKOLIĆ PREVOZ DOO 

SAMARINOVAC 32,94%, MOTO BOEM TRANSA DOO NEGOTIN 41,48%, DOO AS-TURS NEGOTIN 

25,58%. утврдио да је понуђач понудио цену превоза по километру која је бодована са 80 бодова и аутобусе 
чија је просечна старост 4,6 година која је бодована са 20 бодова тако да је рангиран са укупним бројем од 

100 бодова. 
 

Стручни тим је утврдио ранг листу понуђача на основу Записиника број 344-182/2015-II/04 од 

18.децембра 2015.године о отварању понуда и додатног објашњења понуђене цене заведена код наручиоца 
под бројем 344-182/2015-II/04 дана 23.12.2015.г. и Записника о прегледу и оцени понуде број 344-182/2015-

II/04 од 23.децембра 2015.године: 
 

Назив понуђача Број бодова и понуђена цена без ПДВ-а 
PREDUZEĆЕ NIKOLIĆ PREVOZ DOO 

SAMARINOVAC, DOO AS-TURS NEGOTIN, MOTO 

BOEM TRANS DOO NEGOTIN 

100 бодова 
 

133,81 динар 

 

 Након што је извршио рангирање понуде Стручни тим је Општинском већу општине Неготин 

доставио Записиник број 344-182/2015-II/04 од 18.децембра 2015.године о отварању понуда, Додатно 

објашњења понуђене цене заведена код наручиоца под бројем 344-182/2015-II/04 дана 23.12.2015.г. и 

Записник о прегледу и оцени понуде број 344-182/2015-II/04 од 23.децембра 2015.године са предлогом 

Скупштини општине Неготин да донесе Одлуку о избору најповољније понуде у поступку поверавања 
обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин и повери 

обављање делатности PREDUZEĆU NIKOLIĆ PREVOZ DOO SAMARINOVAC, DOO AS-TURS NEGOTIN, 

MOTO BOEM TRANSU DOO NEGOTIN. 

 

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права даваоцу 

концесије, Општини Неготин, и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки у 

року од 15 дана од дана достављања ове одлуке на основу члана 40 Закона о јавно-приватном партнерству и 

концесијама (“Сл. гласник РС“, бр.88/2011). 

 

Број:344-190/2015-I/08 

28.12 2015. године 

Н е г о т и н 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

  На основу члана 9. став 4. Закона о 

финансијској подршци породици са децом   («Сл. 

Гласник РС», бр.16/02, 115/05 и 107/09) члана 32. 

тачка 6. Закона о локалној самоуправи( „Службени 

гласник РС“ број 129/07 и 83/2014-др. закон) и 

члана 42. тачка 7. Статута општине Неготин ( „Сл. 

Лист општине Неготин , бр. 9/2015-пречишћен 

текст) ,Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана, 28.12.2015. године  донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

О ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ 

СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

 I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан  1. 

    Овом одлуком утврђују се додатна 
права, већи обим права од права утврђених 

законом и повољнији услови за њихово 

остваривање у области финансијске подршке 
помоћ породици са децом на територији општине 
Неготин, које обезбеђује општина Неготин. 

 Права на помоћ породици са децом чине 
права родитеља и деце, која се установљавају ради 

: подстицања рађања деце на територији општине 
Неготин и побољшавања услова за задовољавање 
основних потреба деце при образовању и 

васпитању. 

 

II ПРАВА НА ПОМОЋ У ЦИЉУ  

ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан  2. 

Права на помоћ у циљу подстицања 
рађања деце у смислу ове одлуке су : 

1.право на једнократну новчану помоћ за 
новорођено дете, 
2.право на матерински додатак незапосленој 
породиљи , 

3. jеднократна новчана  помоћ за прворођено дете 
у Новој години, 

4. jеднократна новчана  помоћ породици без деце , 
за вантелесну оплодњу. 

 

1.Право на једнократну новчану помоћ за 

новорођено дете 

 

Члан 3. 

Право на једнократну новчану помоћ за 
новорођено дете остварује мајка детета под 

следећим  условима: 
-да је држављанин Републике Србије, 
-да има пребивалиште на територији општине 
Неготин,  

-да остварује право на здравствену заштиту преко 

Републичког фонда за здравствено осигурање, 
-да има пребивалиште за децу о којој непосредно 

брине на истој адреси, 

-да непосредно брине о детету за којe је поднела 
захтев, 
-да деца претходног реда рођења нису смештена у 

установу социјалне заштите, хранитељску 

породицу или дата на усвојење, 
- да није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења 

Редослед рођења деце утврђује се према 
броју живорођене деце мајке у моменту 

подношења захтева. 
Право на подношења захтева за 

остваривање једнократне новчане помоћи има и 

расељено лице са Косова и Метохије које има 
привремени боравак на територији  општине 
Неготин и испуњава услове из става 1. овог члана 

У случају да мајка није жива, да је 
напустила дете, из објективних разлога је спречена 
да непосредно брине о детету или је мајка страни 

држављанин , ово право уместо мајке детета може 
остварити отац детета,старатељ или усвојилац 

уколико испуњава услове из става 1 овог члана. 
 

Члан 4. 

 

Новчана накнада за новорођено дете 
исплаћује се једнократно у износу од: 

- 30.000,оо динара за прво дете, 
- 35.000,оо динара за друго дете, 
- 40.000,оо динара за треће и четврто дете, 
- 70.000,оо динара за рођене двојке  без обзира 
који је ред рођења, 
-100.000,оо динара за рођене тројке и више рођене 
деце без обзира који је ред рођења.   
 

Уз захтев за признавања овог права подносилац 

захтева прилаже: 
-уверење о држављанству подносиоца захтева, 
- фотокопију личне карте подносиоца захтева, 
-фотокопија оверене здравствене књижице 
подносиоца захтева 
-уверење о пребивалиштву за сву децу 

-извод из матичне књиге рођених за сву  децу, 

-уверење надлежног органа старатељства да 
подносиоц захтева непосредно брине о детету за 
које је поднео захтев, да деца претходног реда 
рођења нису смештена у установи социјалне 
заштите, хранитељску породицу или дата на 
усвојење и да подносилац захтева није лишен 

родитељског права у односу на децу претходног 
реда рођења и 

-фотокопију текућег рачуна, 
Захтев за остваривање овог права 

подноси се Одељењу за друштвене делатности , 

привреду и развој, најкасније до шест месеци 

живота детета. 
 

2. Право на матерински додатак нeзапосленој 

породиљи 

Члан 5. 

Право на матерински додатак 
незапосленој породиљи, остварује породиља у 

трајању од 12 месеци за треће дете и свако наредно 

дете по реду рођења, у износу од 5.000,00 динара 
месечно. 

Члан 6. 

Право на матерински додатак за треће и 

свако наредно дете по реду рођења остварује 
незапослена мајка детета под следећим условима: 
-да је држављанка Републике Србије, 
-да има пребивалиште на територији општине 
Неготин најмање 6 месеци пре рођења детета, 
- да остварује право на здравствену заштиту преко 

Републичког фонда за здравствено осигурање, 
-да мајка непосредно брине о деци. 

Уз захтев за признавање овог права, незапослена 
мајка прилаже: 
-изводе из матичне књиге рођених за сву децу, 

-уверење о држављанству мајке, 
-потврда о незапослености  

-фотокопија личне карте, 
-уверење надлежног органа старатељства да мајка 
непосредно брине о детету за које је поднела 
захтев, да деца претходног реда рођења нису 

смештена у установу социјалне заштите, 
хранитељску породицу или дата на усвојење и да 
мајка није лишена родитељског права у односу на 
децу претходног реда рођења, 
-пријава пребивалиштва за децу , 

-фотокопија оверене здравствене књижице 
-фотокопија текућег рачуна 

Редослед рођења деце утврђује се према 
броју живорођене деце мајке о којима она 
непосредно  брине у моменту подношења захтева. 

Захтев за остваривање овог права 
подноси Одељењу за друштвене делатности , 
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привреду и развој, најкасније до шест месеци од 

рођења детета  
 

3. Једнократна новчана  помоћ за прворођено 

дете у Новој години 

 

Члан 7. 

Прворођено дете у општини Неготин у 

Новој години, стиче право на jеднократну новчану  

помоћ , под условом да мајка детета има 
пребивалиште на територији општине Неготин. 

Једнократна новчана помоћ за 
прворођено дете у Новој години   исплаћује се  у 

висини од једне просечне месечне нето зараде, 
исплаћене у Републици Србији, за предходни 

месец. 

Једнократну новчану помоћ , у име 
општине, мајци детета уручује Председник 

општине Неготин. 

 

4. Једнократна новчана  помоћ породици без 

деце за вантелесну оплодњу    
                                          

Члан 8. 

Једнократна новчана  помоћ породици 

без деце за вантелесну оплодњу исплаћује се у 

износу од 100.000,оо динара. 
Право на једнократну новчану помоћ 

остварује брачна или ванбрачна супруга, под 

следећим условима : 
- да је држављанка Републике Србије 
- има пребивалиште на територији општине 
Неготин најкраће шест месеци пре  дана 
подношења захтева 
- остварују право на здравствену заштиту преко 

Републичког фонда за здравствено осигурање. 
Захтев за исплату једнократне новчане 

помоћи породице без деце за вантелесну оплодњу 

подноси се у року од три месеца од дана извршене 
интервенције, без обзира да ли се интервенција 
ради о сопственом трошку или о трошку државе. 
Средства се уплаћују на текући рачун подносиоца 
захтева. 
Уз захтев за признавање овог права, подносилац 

захтева прилаже:: 
-уверење о држављанству подносиоца захтева, 
-доказ о пребивалиштву на територији општине 
Неготин најкраће шест месеци пре  дана 
подношења захтева, 
- фотокопија оверене здравствене књижице 
подносиоца захтева, 
- фотокопију текућег рачуна, 
- доказ о извршеној интервенцији вантелесне 
оплодње ( отпусна листа, рачун)  

Подносилац захтева ово право може остварити 

највише до два пута. 
Захтев за остваривање овог права 

подноси се Одељењу за друштвене делатности , 

привреду и развој, најкасније до шест месеци 

живота детета. 
 

III ПРАВА НА ПОМОЋ ПРИ ОБРАЗОВАЊУ И 

ВАСПИТАЊУ 

 

Члан 9. 

Права на помоћ при образовању и 

васпитању у смислу ове одлуке су: 

1. право на бесплатан боравак деце у 

Предшколској установи «Пчелица» Неготин, 

2. право на бесплатну ужину 

 

1. Прaво на бесплатан боравак деце у 

Предшколској установи «Пчелица» 

Неготин 

 

Члан 10. 

 Право на бесплатан боравак  у 

Предшколској установи «Пчелица» Неготин, имају 

треће и свако наредно дете у породици, као и 

близанци рођени у другом порођају ( као друго и 

треће дете). 
Ово право остварује се на основу захтева 

родитеља, односно старатеља , уз изводе из 
матичне књиге рођених за  децу. 

  Захтев за остваривање овог права 
подноси се Одељењу за друштвене делатности и 

развој, привреду.  

Ово право  признаје се од првог дана 
наредног месеца од подношења захтева и важи до 

31. августа.  
 

2. Право на бесплатну ужину 

Члан 11. 

Право на бесплатну ужину имају деца 
основношколског узраста која похађају основне 
школе на територији општине Неготин и то : 

-деца из породице која остварује право на 
материјално обезбеђење по Закону о социјалној 
заштити, уз решење о материјалном обезбеђењу 

породице издатог од стране Центра за социјални 

рад Неготин, 

-деца из породице, која се по процени Центра за 
социјални рад Неготин, налази у стању социјалне 
потребе а не остварује право на материјално 

обезбеђење. 
Захтев са потребном документацијом 

подноси се основној школи  коју дете похађа 
почетком школске године, за сваку школску 

годину. 

Овлашћено лице школе сачињава списак 

деце који, са приложеном документацијом, 

доставља  Одељењу за друштвене делатности , 

привреду и развој Општинске управе Неготин 

најкасније до 01. октобра текуће године за 
остваривање права на бесплатну ужину. 

Школе су дужне да у року од 15 дана 
пријаве сваку промену везану за број корисника 
бесплатних ужина Одељењу за друштвене 
делатности , привреду и развој. 

Одељење за друштвене делатности , 

привреду и развој, након извршене провере 
спискова са приложеном документацијом, 

спискове деце која имају право на бесплатну 

ужину доставља школама и Центру за социјални 

рад Неготин најкасније до 15. октобра. 
О реализацији права на бесплатну ужину 

стараће се Центар за социјални рад Неготин. 

 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном листу општине 
Неготин“. 

 

Број:183-1494 /2015-I/08 

28.12.2015.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 44. став 1. тачка 5. и 6. и 

става 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр. 

72/09) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 28.12. 2015. 

године, д о н е л а    ј е 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ „ДОСИТЕЈ НОВАКОВИЋ“ 

НЕГОТИН ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада и финансијског плана Народне библиотеке 
„Доситеј Новаковић“ Неготин за 2016. годину, који 

је донео Управни одбор Народне библиотеке 
„Доситеј Новаковић“ Неготин на седници 

одржаној 12.12.2015. године. 
 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-81/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015. године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

  На основу члана 44. став 1. тачка 5. и 6. 

и става 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр. 

72/09) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 28. 12. 2015. 

године, д о н е л а    ј е 
 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ 

МУЗЕЈА КРАЈИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Музеја Крајине за 
2016.  годину који је донео Управни одбор Музеја 
Крајине, на седници одржаној 09.12.2015. године. 
 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-82/2015-I/08 

Дана: 28.12. 2015. 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“, 129/07 и 

83/2014 – др.закон) и члана 42.  тачка 34. Статута 
општине Неготин. («Сл.лист општине Неготин», 

број: 9/2015-пречишћен текст), Скупштина 
општине Неготин на седници одржаној 28.12.2015. 

године, д о н е л а    ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2016. ГОДИНУ ЗАВОДА ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

ОПШТИНЕ  НЕГОТИН  

 

Члан 1. 

                   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са Финансијским планом за 2016. годину, 
Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 
општине Неготин, који је Управни одбор Завода за 
урбанистичко планирање и пројектовање општине 
Неготин донео на седници 11.12.2015.године. 
 

Члан 2. 

  Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-83/2015-I/08 

Дана: 28.12.2015.године  

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 44. став 1. тачка 5. и 6. и 

става 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр. 

72/09) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 28.12.2015. 

године, д о н е л а    ј е 
 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ДОМА 

КУЛТУРЕ „СТЕВАН МОКРАЊАЦ“НЕГОТИН 

 ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом Дома културе  
„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2016.  годину,  који 

је донео Управни одбор Дома културе „Стеван 

Мокрањац“ Неготин, на седници одржаној 
11.12.2015. године. 
 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број:402-84/2015-I/08 

Дана: 28.12.2015. 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 44. став 1. тачка 5. и 6. и 

става 2. Закона о култури („Сл.гласник РС“, бр. 

72/09) и члана 42. тачка 34.  Статута општине 
Неготин („Сл.лист општине Неготин“, број: 
9/2015-пречишћен текст), Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној дана 28. 12. 2015. 

године, д о н е л а    ј е 
 

 

Р  Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2016. ГОДИНУ ИСТОРИЈСКОГ АРХИВА 

НЕГОТИН  

 

Члан 1. 

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са финансијским планом за  
 2016. годину Историјског архива Неготин, који је 
донео Управни одбор Историјског архива Неготин 

на седници одржаној 11.12.2015. године. 
 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-85/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015. 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“, 129/07 I 

83/2014 – др.закон) и члана 42. тачка 34. Статута 
општине Неготин. («Сл.лист општине 
Неготин»,број: 9/2015-пречишћен текст),  
Скупштина општине Неготин на седници одржаној 
28. 12. 2015. одине, д о н е л а    ј е 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 

2016. ГОДИНУ ТУРИСТИЧКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ  НЕГОТИН  
 

Члан 1. 

                   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада са Финансијским планом за 2016. годину 

Туристичке организације општине  Неготин, који је 
Управни одбор Туристичке организације општине  
Неготин донео на седници 08.12.2015. године. 
 

Члан 2. 

  Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-86/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015.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“, 129/07 I 

83/2014 – др.закон) и члана 42. тачка 34. Статута 
општине Неготин. («Сл.лист општине 
Неготин»,број: 9/2015-пречишћен текст),  
Скупштина општине Неготин на седници одржаној 
28. 12. 2015. одине, д о н е л а    ј е 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ 

РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 

НЕГОТИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ СА 

ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ  
 

Члан 1. 

                   ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм 

рада Центра за социјални рад у Неготину за 2016. 

годину са Финансијским планом, који је Управни 

одбор Центра за социјални рад  Неготин донео на 
седници 15.12.2015. године. 

Члан 2. 

  Ово Решење објавити у «Службеном 

листу општине Неготин». 

 

Број: 402-87/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015. године  

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед.Љубисав Божиловић,с.р. 

 

На основу члана 42. тачка 52.  Статута 
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“, бр. 

9/2015-пречишћен текст), и члана 50. став 3. 

Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 

119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 

44/2014-др.закон), Скупштина општине Неготин на 
седници одржаној дана28.12.2015. године, 
  д о н е л а    ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ  

ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ 

ПЛАНОМ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 

„БОГОВИНА“ БОР  

ЗА 2016. ГОДИНУ  

 

Члан 1. 

 ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ  на  Програм 

пословања са финансијским планом  Јавног 
предузећа „Боговина“ Бор за 2016. годину, који је 
донео Надзорни одбор тог предузећа, на седници 

одржаној 30.11.2015. године.  
 

Члан 2. 

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 402-88/2015-I/08 

28.12.2015. 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 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 28.12.2015. 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 и 

25/2015) врши се следећа измена: 
 

 I - РАЗРЕШАВА СЕ Милан Ивановић, 

представник јединице локалне самоуправе, 
дужности члана Управног одбора Предшколске 
установе „Пчелица“ у Неготину  

 

  II -  ИМЕНУЈЕ СЕ Душан Јеврић, 

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:022-91/2015-I/08 

28.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

 

              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                            др мед. Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, 

број  129/2007 и 83/2014- др. закон), а у вези члана 
60., 61., 61а. и 64а.,  Закона о пољопривредном 

земљишту („Службени гласник РС“ број: 62/06, 

65/08-др.закон и 41/09) и члана 42. став 1. тачка 38. 

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

одржаној  28. 12. 2015. године, д о н е л а    ј е 
 

 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ 

ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА 

ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 

2016.ГОДИНУ 

 

I 

 Образује се Комисија за израду предлога 
Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Неготин за 2016. годину ( у 

даљем тексту: Комисија). 
 

II 

 Комисију чине 7 чланова и то: 

 

1. Срђан Младеновић, дипл. правник, 
председник Комисије, 

2. Анита Ристић, дипл.економиста, члан, 

3. Бранкица Димитријевић, дипл. инж. 

шумарства, члан, 

4. Мартин Поповић, дипл. инж. пољопривреде, 
члан, 

5. Ненад Илић, дипл. инж. пољопривреде, 
члан, 

6. Драгана Јанићијевић, инж. геодезије, члан, 

7. Иван Ђорђев, геометар, члан. 

 

III 

 

 Задатак Комисије је: 
 

-  да изради предлог Годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, 
у складу са одредбама чл. 60., 61., 61а. и 64а.,  став 
5. и 6., Закона о пољопривредном земљишту 

(„Службени гласник РС“ број: 62/06, 65/08-

др.закон и 41/09), упутствима и инструкцијом 

Министарства пољопривреде , шумарства и 

водопривреде о изради Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног 
земљишта и поступка јавног надметања, број : 320-

11-5512/2009-06 од 03.11.2010. године, 
-  да прибави мишљење Комисије за давање 
мишљења, коју образује Председник општине, а  
која у свом саставу има најмање половину чланова 
физичких лица- пољопривреднике који су уписани 

у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 

са прописом којим се уређује упис у Регистар 

пољпривредних газдинстава, на Предлог годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта ( члан 60. став 3. 

Закона о пољопривредном земљишту)  

-  да прибави писану сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине на 
Предлог годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта ( члан 60. 

став 4. Закона о пољопривредном земљишту). 

     

IV 

 Комисија је дужна да Предлог годишњег 
програма из тачке III. овог Решења изради  и 

достави Скупштини општине на усвајање 
најкасније до 31. марта 2016.године, уз сагласност 
надлеженог Министарства. 
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V 

Стручне и административне послове за 
потребе Комисије обављаће Одељење за 
друштвене делатности,привреду и развој 
Општинске управе општине Неготин. 

 

VI 

 Доношењем овог решења престаје да 
важи решење о образовању Комисије за израду 

Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Неготин за 2015. годину., број 
320-698/2014-I/08 од 08.12.2014. године. 
 

VII  

 Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број:320-417/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015. године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ НЕГОТIН 

ПРЕДСЕДНIК, 

др. мед.Љубисав Божилови,с.р. 

 

 

 

На основу члана   55. став 3. 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 52. Статута општине Неготин („Сл.лист 
општине Неготин“,бр. 9/2015-пречишћен текст) 
Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној  28. 12. 2015. године, донела  ј е 
 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  OСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО “ У 

ПРАХОВУ 

 

Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе“ Павле Илић 

Вељко“ у Прахову  („Сл.лист општине Неготин“, 

бр.30/2014 и 38/2014)  врши се следећа измена: 
 

             I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланa 

Школског одбора Основне школе     “Павле Илић 

Вељко“ у Прахову, Дејан Лазић, представник из 
реда запослених у школи.  

 

 II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе “ Павле Илић Вељко“ у 

Прахову, Снежана Гугић, представник из реда 
запослених у школи. 

  

Члан 2. 

   Мандат новоименованог члана 
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења 
траје до истека мандата Школског одбора Основне 
школе“ Павле Илић Вељко“ у Прахову.  
 

 

 

 

 

 

 

Члан 3. 

  Ово Решење објавити у „Службеном листу  

општине Неготин“. 

 

Број: 022-92/2015-I/08 

Дана: 28. 12. 2015.године 

Н е г о т и н  

 

 

              СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                 ПРЕДСЕДНИК, 

            др мед. Љубисав Божиловић,с.р.  

 

 

На основу члана   55. став 3. тачка 2.  

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 52. Статута општине Неготин 

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

текст) Скупштина општине Неготин, на седници 

одржаној 28.12.2015. године, донела  ј е 
  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ 

ЧЛАНОВА ШКОЛСКОГ ОДБОРА  OСНОВНЕ 

ШКОЛЕ „ ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО “ У 

ДУШАНОВЦУ 

 

Члан 1. 

 У Решењу о именовању чланова 
Школског одбора Основне школе“ Павле Илић 

Вељко“ у Душановцу („Сл.лист општине 
Неготин“, бр.22/2014)  врши се следећа измена: 
 

             I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности чланa 

Школског одбора Основне школе     “Павле Илић 

Вељко“ у Душановцу, Слађан Лаудановић, 

представник јединице локалне самоуправе – 

општине. 
 

 II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског 
одбора Основне школе “ Павле Илић Вељко“ у 

Душановцу, Иван Стрејић, представник јединице 
локалне самоуправе – општине.. 
  

Члан 2. 

   Мандат новоименованог члана 
Школског одбора из члана 1. став 3. овог Решења 
траје до истека мандата Школског одбора Основне 
школе“ Павле Илић Вељко“ у Душановцу.  
 

Члан 3. 

   Ово Решење објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

Број: 022-93/2015-I/08 

Дана: 28.12.2015.године 

Н е г о т и н  

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

                 ПРЕДСЕДНИК, 

            др мед. Љубисав Божиловић,с.р.  

 

 

 

 



Број 28 страна 910 „Службени лист општине Неготин“ 29.12.2015. 

На основу члана 36. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014-

др.закон), члана 42. тачка 38.  и члана 50. Статута 
општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 

9/2015-пречишћен текст), и члана 35. став 3. 

Пословника Скупштине општине Неготин („Сл. лист 
општине Неготин“, бр. 25/2008) Скупштина општине 
Неготин на седници одржаној 28.12.2015. године,  
д о н е л а    ј е 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ИЗБОРУ 

ПРЕДСЕДНИКА, ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА И 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА КОМУНАЛНО – 

СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И УРБАНИЗАМ 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 У Решењу о избору председника, заменика 
председника и чланова Комисије за комунално – 

стамбене послове и урбанизам Скупштине општине 
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, бр. 20/2014) у 

члану  1. став 1. врши се следећа измена: 
 

 I - Разрешавају се дужности у Комисији за 
комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине 
општине Неготин: 

 

- Новица Лазић – председник и 

- Милан Милић , члан 

 

II – Бирају се у Комисији за комунално – 

стамбене послове и урбанизам Скупштине  
општине Неготин: 

 

- Милан Милић – председник и 

- Драгиша Мартиновић, члан 

 

Члан 2. 

 Мандат председника и члана Комисије из 
члана 1. став II овог Решења, траје до истека мандата 
Комисије за комунално - стамбене послове и урбанизам 

Скупштине општине Неготин. 

 

 

Члан 3. 

 Ово Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

Број: 016-120/2015-I/08 

28.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                                        

ПРЕДСЕДНИК,                                                                                                           

др мед. Љубисав Божиловић, с.р. 

 

 

На основу члана 359. став 1. Закона о 

енергетици („Службени гласник РС”, бр. 

145/2014), члана 57. Одлуке о условима и начину 

снадбевања топлотном енергијом («Сл. лист 
oпштине Неготин“, бр.15/2013), члана 32. тачка 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

Републике Србије”, број 129/07 и 83/2014 – 

др.закон) и члана 42. тачка 52. Статута општине 
Неготин («Сл. лист општине Неготин“, бр.9/2015-

пречишћен текст), Скупштина општине Неготин, 

на седници одржаној 28.12. 2015. године,  донела је 
 

ИЗМЕНУ ТАРИФНОГ СИСТЕМА 

ЗА ОБРАЧУН ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА 

ТАРИФНЕ КУПЦЕ 

 

Члан 1. 

У Тарифном систему за обрачун топлотне 
енергије за тарифне купце („Сл. лист општине 
Неготин“, бр.19/2013, 41/2014 и 1/2015), у члану 

15. став 5. број „1,60“ замењује се бројем  „2,00“.   

 

Члан 2. 

Ова Измена тарифног система ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Неготин“, а 
примењује се од 1. фебруара 2016. године 
 

Број:352-261/2015-I/08 

Дана: 28.12. 2015. 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 

локајној самоуправи („Сл.гласник  РС“, бр. 

129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 42. тачка 52. 

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

члана 13. Закона о безбедности саобраћаја на 
путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 

101/2011, 32/2013 – одлука УС и 55/2014) и Одлуке 
о приступању изради Стратегије безбедности 

саобраћаја на путевима општине Неготин за 
период 2015-2020. године ( „Сл. лист општине 
Неготин“, бр. 23/2015), председник општине 
Неготин, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 

СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА 

НА ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 

ПЕРИОД  ОД 2015. – 2020. ГОДИНЕ 

 

 

I 

           ФОРМИРА СЕ радна група за израду 

Стратегије безбедности саобраћаја на путевима 
општине Неготин за период 2015-2020. године у 

следећем саставу: 
 

1. Зорица Мијушковић, Одељење за 
инспекцијске послове, координатор, 

2. Фрања Пластић, Одељење за 
инспекцијске послове, члан 

3. Слободан Миливојевић, Одељење за 
инспекцијске послове, члан 

4. Александра Матић, Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој, 
члан 

5. Бобан Манковјановић, Одељење за 
друштвене делатности, привреду и развој, 
члан, 

6. Далибор Луларевић, Саобраћајна 
полицијска испостава Полицијске 
станице у Неготину, члан и 

7. Драган Мијуцић, Јавно предузеће за 
грађевинско земљиште општине Неготин, 

члан.  
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II 

      Радна група има задатак да се упозна са 
стањем безбедности саобраћаја у којем се 
налазимо сада, дефинише визије безбедности 

саобраћаја на путевима општине Неготин у 

наредном периоду. Задатак је одређивање 
приоритета и унапређења безбедности 

саобраћаја на путевима општине Неготин и 

изради предлог Стратегије безбедности 

саобраћаја на путевима општине Неготин за 
период 2015-2020. године. 
 

III 

 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

IV 

Решење доставити: члановима Радне 
групе и архиви. 

 

Број: 344-188/2015-II/05 

Датум: 28.12.2015. године 

Неготин 

                               

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 
Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р. 

 

 

На основу члана 2. Одлуке о 

стипендирању студената и талентованих ученика  
средњих школа општине Неготин број:670-

23/2015-I/08 од 27.11.2015.године, (,,Сл.лист 
општине Неготин“, број:26/2015), на основу 

исказаних потреба у области привреде и 

друштвеним делатностима на подручју општине 
Неготин, а за талентоване ученике на основу 

извештаја средњих школа, председник општине 
Неготин,  д о н о с и 

 

ПРОГРАМ 

О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА НА 

ФАКУЛТЕТИМА, АКАДЕМИЈАМА, 

ВИСОКИМ ШКОЛАМА, ВИСОКИМ 

ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ 

ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016.ГОДИНУ 

 

 Утврђује се Програм стипендирања 
студената и талентованих ученика који садржи: 

број стипендија и врсту дефицитарних струка и 

занимања, број стипендија за посебно надарене 
студенте чија је просечна оцена изнад 9, као и број 
стипендија за талентоване ученике средњих школа. 
 

 I- Програм стипендирања студената 
високошколских установа које образују кадрове 
дефицитарних струка и занимања у општини 

Неготин: 

1. Дипломирани музичар......................1 стипендија 
смер: клавир, кларинет, диригент, етномузиколог 
2. Наставник математике.......................1 стипендија 
3. Наставник физике..............................1 стипендија 
4. Наставник немачког језика............... 1 стипендија 
5. Наставник српског језика................. 1 стипендија 
6. Наставник енглеског језика...............1 стипендија 
7. Дефектолог- олигофренолог............  1 стипендија 
8. Дипл. историчар...............................  1 стипендија 
 

 

II- Програм стипендирања посебно 

надарених студената чија је просечна оцена изнад 

9,00....................................... 5 стипендија 
 

 III-Програм стипендирања талентованих 

ученика средњих школа који су освојили I, II, III 

место на републичком такмичењу, освојено I,II,III 

место на међународном такмичењу.........5 

стипендија. 
Овај Програм објавити у ,,Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 Број: 670-24/2015-II/05 

 24.12.2015.године 

 Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

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

                                                      
       На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему  („Службени гласник РС“,број: 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014) и члана 15.  

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, број: 44/2014,6/2015 

и 20/2015) Председник општине Неготин,  

д о н о с и 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

I 

 Из  средстава  утврђених Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл.лист 
општине Неготин“, број: 44/2014,6/2015 и 

20/2015), у разделу 4.- Општинска управа,глави 

1.,програму 15.-локална самоуправа 0602, 

програмској  активности -функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0602-0001, 

функцији 110 – извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови, позицији 107, економској класификацији  

499100 – средства резерве – текућа 
резерва,одобравају се средства у  износу од 

1.005.000,00 динара 
                                         II 
 Средства из става 1.овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 15.-  

Oсновно образовање, програмa  9.- основно 

образовање 2002, програмскe  активности- 

функционисање  основних школа  2002-

0001,функцијe  912– основно  образовање,позицијe  

255,економскe класификацијe  422000- трошкови 

путовања,у износу  од  1.005.000,00 динара. 
 

     III 

             О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 
                                                                                                           

     IV 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 
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                  О б р а з л о ж е њ е  

 

На   основу   Обавештења председника 
Општине о доношењу решења из текуће 
резерве,број: 401-767/2015-IV/04   од  10.12.2015. 

године  за  одобравањем  додатних  средстава за 
редован рад  Општинске  управе  општине 
Неготин, одобравају се додатна   средства у износу 

од  1.005.000,00  динара из текуће  резерве. 
Одлуком  о буџету општине Неготин за 

2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 
44/2014,6/2015 и 20/2015), у  разделу 4. глави 15.-  

Oсновно образовање, програму  9.- основно 

образовање 2002, програмској  активности- 

функционисање  основних школа  2002-

0001,функцији  912– основно  образовање, 
планирана средства  на позицији  255,економској 
класификацији  422000- трошкови  путовања  су 

недовољна за редован рад Општинске управе 
општине Неготин . 

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење  доставити:Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                              

Број: 401-767/2015-II/04                  

Дана: 10.12.2015. године                                                            

Н е г о т и н 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                       
 Јован Миловановић, дипл.инж.електротехнике,с.р 

 

  

                                                          
        На основу члана 69. Закона о буџетском 

систему  („Службени гласник РС“,број: 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014) и члана 15.  

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015.годину  

(“Сл.лист општине Неготин”, број: 44/2014,6/2015 

и 20/2015) Председник општине Неготин,  

д о н о с и 

            Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ 

БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

I 

 Из  средстава  утврђених  Одлуком о 

буџету општине Неготин за 2015.годину („Сл.лист 
општине Неготин“, број: 44/2014,6/2015 и 

20/2015), у разделу 4.- Општинска управа,глава 
1.,програм 15.-локална самоуправа 0602, 

програмска активност -функционисање локалне 
самоуправе и градских општина 0602-0001, 

функција 110 – извршни и законодавни органи, 

финансијски и фискални послови и спољни 

послови, позиција 107, економска класификација 
499100 – средства резерве – текућа 
резерва,одобравају се средства у  износу од 

1.500.000,00 динара  Туристичкој организацији 

Неготин.  

II 

 Средства из става 1.овог решења 
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 12.- 

Туристичка организација Неготин,програма 4. – 

развој туризма 1502,програмске активности –

туристичка промоција 1502-0002,функције 473 –

туризам, Туристичкој организацији општине  

Неготин и то на позицији 214, економској 
класификацији 424200- услуге образовања,културе 
и спорта,у износу од  1.500.000,00  динар. 

                                                III 
             О извршењу овог решења стараће се 
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију. 
 

           IV 

 Решење објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

                             О б р а з л о ж е њ е  

 

На   основу захтева  Туристичке  
организације  Неготин, број: 401-770/2015-II/04 од  

11.12.2015. године  и Обавештења председника 
општине о доношењу решења из текуће 
резерве,број: 401-770/2015-IV/04  од 11.12.2015. 

године за организовање новогодишњих празника, 
одобравају се додатна   средства у износу од 

1.500.000,00 динара из текуће резерве. 
Одлуком  о буџету општине Неготин за 

2015.годину („Сл.лист општине Неготин“, број: 
44/2014,6/2015 и 20/2015), и Финансијским  

планом Туристичке организације  за 2015. годину 

на економској класификацији  424200-услуге 
образовања,културе и спорта  планирана су  

средства  у износу од  1.683.000,00  динара.Та 
средства су недовољна да се изврше плаћања за 
организацију дочека Нове године и концерта 
класичне музике.  

Из тог разлога и на основу свега напред 

наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 
Решење доставити: Туристичкој 

организацији Неготин, Управи за трезор 

Експозитури  Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин.   

                                                

Број: 401-770/2015-II/04                  

Дана: 11.12.2015. године                                                              

Н е г о т и н 

 

       ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН                                                                  
Јован Миловановић,дипл.инж.електротехнике,с.р.       

          

 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-749/2015-IV/04 

03.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014, 

6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију, доноси 
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2015. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 
Општинској управи  општине Неготин, у оквиру 

законом предвиђене могућности до 10,00 % 

апропријације,раздео 4.  глава 1. програм 13-развој 
културе 1201, програмска активност- 
функционисање локалних установа културе 1201-

0001,функција 840- верске и друге услуге 
заједнице, позиција 99-дотације невладиним 

организацијама-Православна црква, економска 
класификација 481900-дотације осталим 

непрофитним институцијама-Православна црква, у 

укупном износу од 1.000.000,00  динара, ради 

обезбеђења средстава за исплату на име новчаних 

казни по судским решењима. 
II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину, и то: 

- позиција  99-дотације невладиним 

организацијама-Православна 
црква,за 10,00 %,економска 
класификација 481900-дотације 
осталим непрофитним 

институцијама-Православна црква,у 

износу од  1.000.000,00 динара. 
                             

III 

  Износ од 1.000.000,00 динара, 
преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2015.годину,а ради 

обезбеђења средстава  на име новчаних казни по 

судским решењима  Општинске управе  општине 
Неготин и то на позицији 104- новчане казне и 

пенали по решењу судова, економска 
класификација 483100 –новчане казне и пенали по 

решењу судова ,износ од 1.000.000,00 динара, у 

оквиру раздела 4 ,главе 1, програма 15-локална 
самоуправа   0602, програмске  активности-

функционисање локалне самоуправе и градских 

општина  0602-0001,функције  110 – извршни и 

законодавни органи,финансијски и фискални 

послови и спољни послови. 

 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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину  и Финансијског плана за рад 

Општинске управе  општине Неготин за 2015. 

годину. 
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“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

                                                                                       
ШЕФ ОДЕЉЕЊА,                                                                                         

Валентина Ђуричић,с.р.  

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-748/2015-IV/04 

03.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014, 

6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију,     д о н о с и 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ И 

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН  У 2015. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 
председнику општине и општинском већу општине 
Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности 

до 10% апропријације,раздео 2.  глава 2. програм 3-

локални економски развој 1501, програмска 
активност- унапређење привредног амбијента 
1501-0002,функција 474 – вишенаменски развојни 

пројекти,позиција 48-машине и опрема,у  износу 

од  310.000,00  динара, ради обезбеђења средстава 
за исплату плата,социјалних доприноса и осталих 

дотација и трансфера.  
   

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину, и то: 

 - позиција 48 – машине и 

опрема,економска класификација 512200-

административна опрема,у износу од  100.000,00 

динара, економска класификација 512400-опрема 
за заштиту животне средине, у износу од  

100.000,00 динара,економска класификација 
512600- опрема за образовање,науку,културу и 

спорт,у износу од  100.000,00 динара и  економска 
класификација 512900- опрема за  
производњу,моторна,непокретна и немоторна 
опрема,у износу од  10.000,00 динара. 
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                III 

 Износ од 310.000,00 динара, преусмерава 
се за намене недовољно планиране Одлуком о 

изменама и допунама Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2015.годину,а ради обезбеђења 
средстава   за исплату плата,социјалних доприноса 
и осталих дотација и трансфера председника 
општине и општинског већа и то на позицији 22  - 

плате,додаци и накнаде запослених (зараде), 
економска класификација 411100 – плате,додаци и 

накнаде запослених (зараде) у износу од 

276.000,00 динара,на позицији 23 - социјални 

доприноси на терет послодавца,економска 
класификација 412100-допринос за пензијско и 

инвалидско осигурање у износу од 28.000,00 

динара и на позицији 32- остале дотације и 

трансфери, економска класификација 465100-

остале текуће дотације и трансфери у износу од 

6.000,00 динара,у оквиру раздела 2 ,главе 1, 

програма  15-локална самоуправа 0602, програмске 
активности- функционисање локалне смоуправе и 

градских општина 0602-0001,функције 110 – 

извршни и законодавни органи,финансијски и 

фискални послови и спољни послови. 

 

 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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину  и Финансијског плана за рад 

председника општине и општинског већа општине 
Неготин  за 2015. годину. 

VI 

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

администрацију. 
VII 

 Сагласност за промену апропријација 
председнику општине и општинском већу општине 
Неготин ,објавити у „Службеном листу општине 
Неготин“. 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

                                                                                   
ШЕФ ОДЕЉЕЊА                                                                                                                       

Валентина Ђуричић,с.р.  

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-763/2015-IV/04 

24.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“,број: 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,108/2013 и 142/2014), и члана 15. 

Одлуке о буџету општине Неготин за 2015. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број: 44/2014, 

6/2015 и 20/2015) Одељење за буџет, финансије  и 

локалну пореску администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  

ЗАВОДУ ЗА УРБАНИСТИЧКО 

ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2015. 

ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 
Заводу за урбанистичко планирање и пројектовање 
општине Неготин, у оквиру законом предвиђене 
могућности до 5% апропријације, за раздео 4,  

главу 9 – Завод за урбанистичко планирање и 

пројектовање, програм 1 .-локални развој и 

просторно планирање 1101,програмска активност 
– стратешко,просторно и урбанистичко планирање 
1101-0001,функција 620- развој заједнице,позиција 
155-специјализоване услуге, у износу од 

100.000,00 динара  ради обезбеђења средстава за 
набавку горива за потребе Заводa за урбанистичко 

планирање и пројектовање општине Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2015.годину, и то:  

                            - позиција 155–специјализоване 
услуге, за 1,01 %,економска класификација  
424000- специјализоване услуге, 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 2015.годину, а ради 

обезбеђења средстава  за набавку горива код 

Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 
општине Неготин,и то на  позицију 157-материјал, 
економска класификација 426400- материјал за 
саобраћај,у оквиру раздела 4,главе 9 – Завода за 
урбанистичко планирање и пројектовање, 
програма 1 .-локални развој и просторно 

планирање 1101,програмске  активности – 

стратешко,просторно и урбанистичко планирање 
1101-0001, функције  620- развој заједнице. 

 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 

општине Неготин  и Финансијског плана Завода за 
урбанистичко планирање и пројектовање општине 
Неготин за 2015. годину. 

VI 

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

администрацију. 
VII 

 Сагласност за промену апропријација 
Завода за урбанистичко планирање и пројектовање 
општине Неготин, објавити у Службеном листу 

општине Неготин. 
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РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ:  Заводу за 
урбанистичко планирање и пројектовање општине 
Неготин,Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 

                                                     ШЕФ ОДЕЉЕЊА                                                                                     

                                            Валентина Ђуричић,с.р.  

 

Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-816/2015-IV/04 

24.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,142/2014,68/2015-др. закон и 

103/2015), и члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2015. годину  (“Сл. лист општине 
Неготин”,број: 44/2014,6/2015,20/2015 и 27/2015) 

Одељење за буџет, финансије  и локалну пореску 

администрацију, д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О  ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА  ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ  

ОСНОВНОЈ ШКОЛИ  “БРАНКО 

РАДИЧЕВИЋ“  НЕГОТИН   У 2015. 

ГОДИНИ 

I 

 Одобрава се промена апропријација  
Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин  у 

оквиру законом предвиђене могућности, за раздео  

4.  главу 15 –Основно образовање, програм 9-

основно образовање 2002, програмску активност - 
функционисање основних школа 2002-0001, 

функцију 912 – Основно образовање,позиције 256-

стални трошкови,у  износу од  140.000,00 

динара,ради обезбеђења средстава за редован рад у 

Основној школи “Бранко Радичевић“ Неготин 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 
промену у финансијском плану Основне школе “ 

Бранко Радичевић ”  Неготин   тако што се умањује 
намена - позиција  стални трошкови  за  1,50 %, 

економска класификација 421200- енергетске 
услуге, у износу од 140.000,00 динара. 
                                      III 
  Износ од 140.000,00 динара,преусмерава 
се за намене недовољно планиране у финансијском 

плану буџетског корисника за 2015.годину а ради 

обезбеђења средстава  за финансирање у Основној 
школи “ Бранко Радичевић“  Неготин, и то за 
намену- позицију новчане казне и пенали по 

решењима судова, економска класификација 
483100 - новчане казне и пенали по решењима 
судова, у оквиру раздела , главе, програма, 
програмске активности  и функције из става 1. овог 
решења. 

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

председника општине Неготин.       

V 

     За износ одобрене промене 
апропријација извршити промену у финансијском 

плану Основне школе „Бранко Радичевић ” 

Неготин. 

                                           VI 

      О реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију. 
                                                                                                 

                                           VII 

        Сагласност за промену апропријација 
Основној школи „Бранко Радичевић” Неготин 

,објавити у „Службеном листу општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 
школи „Бранко Радичевић” Неготин,Управи за 
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, 
финансије и локалну пореску администрацију и 

архиви Општинске управе општине Неготин. 

 

ШЕФ ОДЕЉЕЊА                                                                                       

Валентина Ђуричић,с.р.  

 
Република Србија 
ОПШТИНСКА УПРАВА 

 ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију 

Број: 401-819/2015-IV/04 

28.12.2015. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС“, број 
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

,63/2013-испр.,142/2014,68/2015-др. закон и 

103/2015) и члана 15. Одлуке о буџету општине 
Неготин за 2015. годину  (“Сл. лист општине 
Неготин”,број: 44/2014,6/2015,20/2015 и  

27/2015),Одељење за буџет, финансије  и локалну 

пореску администрацију,д о н о с и 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ 

АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ 

ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ЗА 

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ  У 2015. 

ГОДИНИ 

 
 

I 

Одобрава се промена апропријација Јавном 

предузећу за грађевинско земљиште  општине 
Неготин, у оквиру законом предвиђене могућности 

,раздео 4.  глава 10. програм 1-локални развој и 

просторно планирање   1101, програмска 
активност- уређивање грађевинског земљишта  
1101-0002,функција 620– развој заједнице,позиција 
172- текуће поправке и одржавање,у износу од  

150.000,00 динара,ради  обезбеђења средстава за 
објављивање тендера и информационих огласа 
Јавног предузећа за грађевинско земљиште  
општине Неготин. 

II 

 Измена апропријација ће се извршити 

умањењем позиције Одлуке о изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину, и то: 
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- позиција 172 – текуће поправке и 

одржавање  за  1,00 %,економска класификација 
425191-текуће поправке и одржавање осталих 

објеката,у  износу од  150.000,00  динара  
                     III 

 Износ  од  150.000,00    динара, 
преусмерава се за намене недовољно планиране 
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету 

општине Неготин за 2015.годину,а ради 

обезбеђења  средстава  за објављивање тендера и 

информационих огласа Јавног предузећа за 
грађевинско земљиште  општине Неготин и то на 
позицији 170- услуге по уговору,економска 
класификација  423432– објављивање тендера и 

информационих огласа, у оквиру раздела 4 ,главе 
10, програма 1-локални развој и просторно 

планирање   1101, програмске активности- 

уређивање грађевинског земљишта  1101-

0002,функције 620– развој заједнице. 
 

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 изменама и 

допунама Одлуке о буџету општине Неготин за 
2015.годину  и  Финансијског   плана  Јавног  
предузећа за грађевинско земљиште  општине 
Неготин  за 2015. годину. 

                                       

VI 

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

администрацију. 
VII 

 Сагласност за промену апропријација 
Јавном предузећу за грађевинско земљиште  
општине Неготин, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

РЕШЕЊЕ  ДОСТАВИТИ: Јавном  

предузећу за грађевинско земљиште  општине 
Неготин, Управи за трезор Експозитури Неготин, 

Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију и архиви Општинске управе 
општине Неготин. 

 

                                                                                       
ШЕФ ОДЕЉЕЊА                                                                                          

Валентина Ђуричић,с.р.  

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Број 28 страна 917 „Службени лист општине Неготин“ 29.12.2015. 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

1. Одлука о матичним подручјима на територији општине Неготин.......................................... 895 

2. Одлука о давању сагласности на коначни нацрт Јавног уговора о поверавању комуналне 

 делатности линијског приградског превоза путника на територији општине Неготин......... 895  

3. Одлука о избору најповољније понуде у поступку поверавања обављања комуналне 

делатности приградског превоза путника на територији општине Неготин ............................ 901 

4. Одлука о финансијској подршци породици са децом на територији општине Неготин ..... 903 

5. Решење о давању сагласности на Програм рада и финансијског плана Народне 

библиотеке „Доситеј Новаковић“ Неготин за 2016. годину............................................................ 906 

6. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Музеја 

Крајине за 2016. годину ......................................................................................................................... 906 

7. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. 

годину Завода за урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин ....................... 906 

8. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Дома културе 

„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2016. годину ................................................................................. 906 

9. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. годину 

Историјског архива Неготин ............................................................................................................... 907 

10. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом за 2016. годину  

Туристичке организације општине Неготин .................................................................................... 907 

11.Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад у Неготину за 

2016. годину са финансијским планом ............................................................................................. 907 

12. Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом 

Јавног предузећа „Боговина“ Бор за 2016. годину ........................................................................ 907 

13. Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске 

установе „Пчелица“ у Неготину....................................................................................................... 908 

14. Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Неготин за 2016. годину.... 908 

15. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

„Павле Илић Вељко“ у Прахову.......................................................................................................... 909 

 

 

16. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе 

 „Павле Илић Вељко“ у Душановцу................................................................................................... 909 

17. Решење о измени Решења о избору председника, заменика председника и чланова  

Комисије за комунално – стамбене послове и урбанизам Скупштине општине Неготин ...... 910 

18. Измена Тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце....................... 910 

 

 

 

              ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

 

 

 

1. Решење о формирању радне групе за израду стратегије безбедности саобраћаја на 

путевима општине Неготин за период од 2015. – 2020. године .................................................. 910 

2.  Програм о стипендирању студената на факултетима, академијама, високим школама,  

високим школама струковних студија и талентованих ученика средњих школа за школску  

2015/2016. годину .................................................................................................................................... 911 

3. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве ............................................................. 911 

4. Решење о употреби средстава текућбе буџетске резерве ........................................................... 912

 

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 

 

1. Решење о давању сагласнсоти за промену апропријација одобрених Општинској 

управи општине Неготин у 2015. години.......................................................................................  913

2. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених председнику 

општине и Општинском већу општине Неготин у 2015. години .............................................. 913 

3. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Заводу за 

урбанистичко планирање и пројектовање општине Неготин у 2015. години ......................  914 

4. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Основној школи  

„Бранко Радичевић“ Неготин у 2015. години .............................................................................  915 

5. Решење о давању сагласности за промену апропријација одобрених Јавном предузећу 

за грађевинско земљиште у 2015. години ....................................................................................  915 

 

 


