Број 1 Страна 1

„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 44. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07
83/2014-др.закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) ),
члана 62. Статута општине Неготин („Сл. лист
општине Неготин“ број 9/2015-пречишћен текст),
а у вези члана 39 и 42 Одлуке о буџету општине
Неготин за 2019. годину („Сл.лист општине
Неготин“ број 33/2018), председник општине
Неготин, д о н о с и :
РЕШЕЊЕ
о
образовању Комисије за реализацију
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Неготин
у 2019. години
I
Образује се Комисија за реализацију
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Неготин у 2019.
години у следећем саставу:
1. Срђан Младеновић, правник из Неготина,
председник Комисије
2. Владимир Станковић, мастер заштите
животне средине из Неготина, заменик
председника Комисије
3. Саша Благојевић , др.вет.медицине из
Неготина, члан
4. Саша Станимировић, проф.разредне
наставе из Неготина, члан
5. Станоје Петровић, пољопривредник из
Мокрања, члан
6. Ненад Оприцић, пољопривредник из
Буковча, члан
7.Драгољуб
Чумпујеровић,
пољопривредник из Буковча, члан
II
Задатак Комисије је да изради предлог
Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног
развоја општине Неготин у 2019. години, са
врстама подстицаја, мерама подршке и начинима
коришћења и одреди услове за остваривање права
на подстицаје у 2019. години,
достави
Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде на сагласност, а затим Општинском
већу на усвајање, припреми Конкурс за
реализацију Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Неготин у 2019.
години,
врши обраду поднетих захтева по
Конкурсу и у форми предлога решења достави
председнику општине на усвајање. Комисија врши
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контролу наменског коришћења средстава код
корисника подстицаја.
III
Стручне и административне послове за
потребе Комисије вршиће Одељење за друштвене
делатности, привреду и развој.
IV
Ступањем на снагу овог Решења престаје
да важи Решење број: 320-47/2018-II/05 од
30.03.2018. године.
V
Решење ступа на снагу даном објављивaња у
Службеном листу општине Неготин.
Број : 320-508/2018-II/05
Датум : 24.12.2018. год.
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке
културе,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, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 16.
Одлуке о буџету општине Неготин за 2018.
годину
(“Сл. лист општине Неготин”,број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), председник општине
Неготин, доноси
РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ
БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину (“Сл.
лист општине Неготин”, број: 31/2017, 20/2018 и
31/2018), у разделу 5.- Општинска управа,
програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмска активност –текућа буџетска
резерва 0602-0009, функција 111 – извршни и
законодавни органи, позиција 190, економска
класификација 499100 – средства резерве – текућа
резерва, одобравају се средства у износу од
1.000.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења
распоређују се у оквиру раздела 5. Општинска
управа општине Неготин, програма 15-опште
услуге локалне самоуправе 0602, програмске
активности –сервисирање јавног дуга 0602-0003,
функције 170 – управњање јавним дугом, позиције
189-отплата главнице домаћим кредиторима,
економскe класификацијe
611400-отплата
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главница домаћим пословним банкама, у износу
од 1.000.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2018. годину, број: 401-750/2018-IV/04 од
31.12.2018. године
за одобравањем одатних
средстава за отплату главницима домаћим
кредиторима, одобравају се додатна средства у
износу од 1.000.000,00
динара из текуће
резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), у
разделу 5,
програму 15 - опште услуге локалне самоуправе
0602, програмској активности –сервисирање
јавног дуга 0602-0003, функцији 170 – управљање
јавним дугом, планирана средства на позицији
189-отплата главнице домаћим кредиторима,
економској
класификацији
611400-отплата
главница домаћим кредиторима, су недовољна да
се изврши плаћање са наведене позиције за
главницу домаћим банкама.
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: 401-750/2018-II/04
Дана: 31.12.2018. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке
културе,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-741/2018-IV/04
27. 12. 2018. године
Неготин
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, 142/2014, 68/2015 – др.
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2018. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин,у оквиру
законом
предвиђене
могућности до 10%
апропијације, раздео 5. програм 15- опште услуге
локалне самоуправе 0602, програмска активност функционисање локалне самоуправе и градских
општина 0602-0001, функција 130–опште услуге,
позиција 169-зграде и грсађевински објекти,
економска класификација
511200-изградња
зграда и објеката, у износу од 300.000,00 динара,
извор
финансирања 01, ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 169- зграде и грсађевински
објекти, економска класификација
511200изградња зграда и објеката, за 0,46% у износу од
300.000,00 динара, извор финансирања 01.
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III
Износ
од
300.000,00 динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину, а ради обезбеђења средстава за
редован
рад
Општинске управе општине
Неготин и то на позицији 137-накнада за
социјалну заштититу из буџета-за новорођену
децу и децу ометену уразвоју, економска
класификација 472300 – накнаде из буџета за децу
и породицу у износу од 95.000,00 динара и
економска класификација 472900 – накнада за
прворођено дете у износу од 205.000,00 динара,
извор финансирања 01, у оквиру раздела из става
1. овог решења, програма 11-социјална и дечија
заштита 0901, програмске активности – подршка
деци и породица са децом 0901-0006, функције
040-породица и деца.

Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018),
у разделу 5.
програму 11- социјална и дечија заштита 0901,
програмској активности – подршка деци и
породици са децом 0901-0006, функција 040породица и деца, позицији 137- накнада за
социјалну заштититу из буџета-за новорођену
децу и децу ометену уразвоју, економској
класификацији 472300 – накнаде из буџета за децу
и породицу и економској класификацији 472900 –
накнада за прворођено дете, извор финансирања
01, нису предвиђена довољна средства.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.

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

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2018. 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“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017
и
95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка у износу до 10%
вредности апропијације за расход и издатак чији
се износ умањује.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-743/2018-IV/04
27.12.2018. године
Неготин
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, 142/2014, 68/2015 – др.
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ НЕГОТИН У 2018.
ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Музеју Крајине Неготин, у оквиру законом
предвиђене
могућности, раздео 5. глава 4.
програм 13-развој културе и информисања 1201,
програмска активност - функционисање локалних
установа културе 1201-0001, функција 820 –
услуге културе, позиција 285–машине и опрема,
економска
класификација
512200
–
административна опрема у износу од 22.000,00
динара, извор финансирања 04, ради обезбеђења
средстава за редован рад Музеја Крајине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 285 – машине и опрема,
економска
класификација
512200–
административна опрема, извор финансирања 04,
у износу од 22.000,00 динара;
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III
Износ од 22.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину, а ради
обезбеђења средстава за редован рад Музеја
Крајине Неготин у 2018. години и то:
- на позицији 269- накнаде у натури,
економска класификација 413100 – накнаде у
натури, износ од 20.000,00 динара, у оквиру
раздела, главе, програма, програмске активности
и функције из става 1. овог решења;
- на позицију 275-услуге по уговору,
економска
класификација
423600–услуге за
домаћинство и угоститељство, износ од 2.000,00
динара, 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 измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018.годину и Финансијског
плана за рад Музеја Крајине Неготин за 2018.
годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015–др. закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017
и
95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка и из осталих извора
могу се мењати без ограничења.
Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
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Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), у разделу 5, глави 4,
програму 13-развој културе и информисања 1201,
програмској активности функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функцији
820 – услуге културе, на позицији 269- накнаде у
натури, економској класификацији 413100 –
накнаде у натури, и на позицији 275-услуге по
уговору, економској класификацији 423600–
услуге за домаћинство и угоститељство, извор
финансирања 04, нису предвиђена довољна
средства за рад Музеја Крајине.
Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног,одлучено је као у диспозитиву решења.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ:
Музеју
Крајине Неготин, Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.
Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-744/2018-IV/04
27.12.2018. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009
,73/2010, 101/2010, 101/2011, /2012, 62/2013,
63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА
ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ НЕГОТИН У
2018. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Историјском архиву Неготин , у оквиру законом

04.01.2019.

предвиђене
могућности,раздео 5. глава 4.
програм 13-развој културе и информисања 1201,
програмска активност- функционисање локалних
установа културе 1201-0001, функција 820 –
услуге културе, позиција 275–услуге по уговору,
економска
класификација
423300–услуге
образовања и усавршавања запослених, у износу
од
20.000,00
динара
и
позиција
276специјализоване
услуге,
економсака
класификација 424200-услуге образовања, културе
и спорта у износу од 10.000,00 динара, извор
финансирања 08, ради обезбеђења средстава за
редован рад Историјског архива Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 275– услуге по уговору,
економска класификација
423300-–услуге
образовања и усавршавања запослених, извор
финансирања 08 у износу од 20.000,00 динара.
- позиција 276–специјализоване услуге,
економска класификација
424200-–услуге
образовања, културе и спорта,
извор
финансирања 08 у износу од 10.000,00 динара.
III
Износ од 30.000,00 динара, преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2018.годину, а ради
обезбеђења средстава
за
редован
рад
Историјског архива Неготин у 2018. години и то
на
позицији
278-материјал,
економска
класификација
426100-административни
материјал износ од 10.000,00 динара и економска
класификација 426400 – материјал за саобраћај
износ од 20.000,00 динара, 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 измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2018.годину и Финансијског
плана за рад Историјског архива Неготин за
2018. годину.
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VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Историјског архива
Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.
закон,103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка и из осталих извора
могу се мењати без ограничења.
Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), у разделу 5. глави 4.
програму 13-развој културе и информисања 1201,
програмској активности функционисање
локалних установа културе 1201-0001, функцији
820 – услуге културе, позицији 278-материјал,
економској
класификацији
426100административни
материјал
и
економској
класификацији 426400 – материјал за саобраћај,
извор финансирања 08, нису предвиђена довољна
средства.
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,
Историјском архиву Неготин
и архиви
Општинске управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-745/2018-IV/04
28.12.2018. године
Неготин
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, 142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) и
члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за
2018. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), Одељење за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА У 2018. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Месним заједницама општине Неготин, у оквиру
законом предвиђене могућности, раздео 5., глава
1., програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмска активност - функционисање
месних заједница 0602-0002, функција 160 –
опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, позиција 209-зграде и грађевински објекти,
економска класификација
511300- капитално
одржавање зграда и објеката, у износу од
150.000,00 динара, извор финансирања 08, ради
обезбеђења средстава за редован рад МЗ Вратна.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2018.годину, и то:
- позиција 209- зграде и грађевински
објекти, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката, извор
финансирања 08, у износу од 150.000,00 динара.
III
Износ
од
150.000,00
динара,
преусмерава се за намене недовољно планиране
Одлуком о
буџету општине Неготин за
2018.годину и Финансијским планом
месне
заједнице
Вратна за 2018.годину, а ради
обезбеђења средстава за финансирање месне
заједнице Вратна
општине Неготин и то на
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позицији
210-машине и опрема, економска
класификација 512200 –административна опрема
у оквиру
раздела, 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 измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке
о буџету
општине Неготин за 2018. годину и Финансијског
плана месне заједнице Вратна за 2018.годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Mесној
заједници Вратна општине Неготин,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон,
103/2015,
99/2016,
113/2017
и
95/2018)
регулисано је да у току године може се извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име
одређеног расхода и издатка и из осталих извора
могу се мењати без ограничења.
Орган управе надлежан за финансије
доноси решење о повећању односно смањењу
апропријације путем преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
31/2017, 20/2018 и 31/2018), у разделу 5., глави
1., програму 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмској активности- функционисање
месних заједница 0602-0002, функцији 160 –
опште јавне услуге некласификоване на другом
месту, позицији
210- машине и опрема,
економској
класификацији
512200
–
административна опрема, извор финансирања 08,
нису предвиђена средства у довољном обиму за
плаћање рачуна за набавку канцеларијског
намештаја у МЗ Вратна.

04.01.2019.

Из тог разлога и на основу свега напред
наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ
ДОСТАВИТИ: Mесној
заједници Вратна, Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију и архиви Општинске
управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Љиљана Лицуловић,с.р.

04.01.2019.
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САДРЖАЈ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.Решење о образовању Комисије за реализацију Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општне Неготин у 2019. години
2.Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

1
1

ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ
1.Решење о давању сагласности за промену апропријације одобрених
Општинској управи општине Неготин у 2018.години
2. Решење о давању сагласности за промену апрорпијације одобрених
Музеју Крајине Неготин у 2018. години
3.Решење о давању сагласности за промену апрорпијације одобрених
Историјском архиву Неготин у 2018. години
4.Решење о давању сагласности за промену апрорпијације одобрених
месним заједницама у 2018. години

2
4
5
5

