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„Службени лист општине Неготин“

На основу члана 9. став 4. Закона о
финансијској подршци породици са децом
(,,Сл. Гласник РС“ , бр. 16/2002, 115/2005 и
107/2009) и члана 62. став 1. тачка 5. Статута
општине Неготин (,,Сл. лист општине
Неготин“, бр. 22/08), Председник општине
Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О УТВРЂИВАЊУ ПРАВА НА
ЈЕДНОКРАТНУ НОВЧАНУ ПОМОЋ
ЗА НОВОРОЂЕНУ ДЕЦУ И ПОРОДИЦИ
БЕЗ ДЕЦЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
У 2013. ГОДИНИ
Члан 1.
Утврђује се право на једнократну
новчану помоћ за новорођену децу, на
територији општине Неготин и то:
- за прворођено дете износ од 20.000
дин.
- за другорођено дете износ од 25.000
дин.
- за треће и четврто рођено дете
износ од 30.000 дин.
- за рођене двојке износ од 50.000
дин.
- за рођене тројке износ од 100.000
дин.
Члан 2.
Утврђује се право на једнократну
помоћ породици без деце, а која остварује
право на једну вантелесну оплодњу, у износу
од 40.000 динара.
Члан 3.
Право на подношење захтева за
исплату јендократне новчане помоћи за
новорођену децу има мајка под условом да је
држављанин Републике Србије, да има
пребивалиште на територији општине
Неготин и да остварује право на здравствену
заштиту преко Републичког фонда за
здравствено осигурање.
Редослед рођења деце утврђује се
према броју живорођене деце мајке у
моменту подношења захтева за остваривање
овог права.
Ово право под истим условима може
остварити и отац детета уколико мајка детета
није жива, уколико је напустила дете или је
из објективних разлога спречена да
непосредно брине о детету или је мајка
страни држављанин.
Члан 4.
Захтев за исплату једнократне
новчане помоћи за новорођену децу подноси
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се у року од шест месеци од дана рођења
детета.
Члан 5.
Право на подношење захтева за
јендократну помоћ за вантелесну оплодњу
има брачна или ванбрачна супруга која је
држављанин
Републике
Србије,
има
пребивалиште на територији општине
Неготин и остварује право на здравствену
заштиту преко Републичког фонда за
здравствено осигурање.
Члан 6.
Захтев за исплату једнократне
новчане помоћи породици без деце за
вантелесну оплодњу, подноси се непосредно
по достављању профактуре
надлежне
Здравствене установе о извршеним услугама.
Члан 7.
Право на подношење захтева за
остваривање права на једнократну новчану
помоћ
има и расељено лице са Косова и Метохије
које има привремени боравак на територији
општине Неготин и испуњава услове из чл. 3.
и чл. 5 . овог Решења.
Члан 8.
Захтев
за једнократну помоћ,
подноси се Оделењу за
друштвене
делатности, привреду и развој, које по
захтеву одлучује решењем.
Члан 9.
Средства за исплату једнократне
новчане помоћи обезбеђена су у буџету
општине Неготин за 2013 годину.
Члан 10.
На све случајеве који нису
обухваћени овим решењем, примењиваће се
Закон о финансијској подршци породици са
децом ( Сл. Гласник РС, бр. 16/02, 115/05 и
107/09 ) .
Члан 11.
Ступањем на снагу овог решења
престаје да важи Решење о праву на
једнократну новчану помоћ на територији
општине Неготин за 2012. годину (Сл. лист
општине Неготин, бр.1/2012).
Члан 12.
Решење ступа на снагу даном
доношења и биће објављено у ,,Службеном
листу општине Неготин“ , а примењиваће се
на захтеве поднете од 01.01.2013. године.
Број: 401- 9 /2013-II/05
Дана: 09. 01. 2013. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
мр Милан Уруковић,с.р.

„Службени лист општине Неготин“
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На основу члана 5. Одлуке о
бесплатном превозу одређених категорија
путника на територији општине Неготин
(,,Службени лист општине Неготин”,
бр.23/2011 и 32/2012) и члана 3. и 25.
Пословника о раду Општинског већа
општине Неготин
(,,Службени лист
општине Неготин”, бр.23/2008), Општинско
веће општине Неготин на седници одржаној
21.01.2013.године, донело је

УПУТСТВО
О ДОПУНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ
И ПОСТУПКУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА
НА БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ ОДРЕЂЕНИХ
КАТЕГОРИЈА ПУТНИКА НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Упутство о начину и поступку
остваривања права на бесплатан превоз
одређених категорија путника на територији
општине
Неготин
(,,Службени
лист
општине Неготин”, бр.25/2011 и 28/2012) у
члану 4. став 2. иза тачке 3. додају се тачке
4. и 5. које гласе:
,, 4. За труднице: потврда о трудноћи
издата од стране надлежног лекара
специјалисте и фотокопија личне карте;
5. За породиље: отпусна листа оверена
од стране надлежног лекара специјалисте и
фотокопија личне карте.“
Члан 2.
Ова упутство ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у
"Службеном листу општине Неготин".

Општинско веће општине Неготин
на основу члана 3. став 1. тачка 6. и
члана 26. став 1. Пословника Општинског
већа општине Неготин (,,Службени лист
општине Неготин”, број 23/2008) и члана
8. Закона о безбедности саобраћаја на
путевима (,,Службени гласник РС” број
41/2009,53/2010 и 101/2011), доноси

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА
КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I - УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком оснива се Комисија
за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима на подручју
општине Неготин, уређује њен састав,
делокруг рада и начин рада.
II - САСТАВ КОМИСИЈЕ
Члан 2.
Комисија за координацију послова
безбедности саобраћаја на путевима на
подручју општине Неготин има десет
чланова, и то:
1)

2)

3)
Број: 344-12/2013-III/07
21.01.2013. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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4)

5)

6)

7)

8)

мр Милан Уруковић, председник
општине Неготин, председник
комисије,
Дамир
Ракић,
председник
Скупштине општине Неготин,
заменик председника комисије,
Драгољуб Ђорђевић, заменик
председника општине Неготин,
заменик председнка комисије,
Милан Черчелановић, командир
Саобраћајне полицијске испоставе
Неготин,члан комисије,
Драгана Паовић, директор Завода
за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин,
члан комисије,
Голуб Рајић, в.д. директор Јавног
предузећа за комуналне делатности
„Бадњево“,
Неготин,
члан
комисије,
Раде Младеновић, Јавно предузеће
за грађевинско земљиште општине
Неготин, члан комисије,
Мирјана
Дојчиновић,
шеф
Одељења
за
урбанизам
и
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грађевинарство, члан комисије,
9) Фрањо
Пластић,
саобраћајни
инспектор
Одељења
за
инспекцијске
послове,
члан
комисије,
10) Димитрије
Петровић
,
шеф
Одељења за буџет, финансије и
локалну пореску админситрацију,
члан комисије.
Комисија се именује на период од
четири године.
Члан 3.
Чланство у Комисији престаје:
- разрешењем,
- оставком, и
- истеком мандата.
Члан Комисије може поднети
оставку или бити разрешен и пре истека
мандата.
Члан 4.
Председника комисије разрешава
Општинско веће на предлог најмање 1/3
чланова Општинског већа, а чланове
комисије разрешава Општинско веће на
образложени
предлог
председника
комисије.
Истовремено са предлогом за
разрешење овлашћени предлагач подноси
предлог за избор новог члана и
председника Комисије. Општинско веће
истовремено доноси одлуку о разрешењу
и избору чланова.
Члану комисије који је разрешен
престаје дужност даном разрешења.
Члан 5.
У случају подношења оставке од
стране
председника,
заменика
председника или члана комисије, истом
престаје функција даном одржавања
седнице Општинског већа на којој је
констатовано да је оставка поднета,
односно даном одржавања прве наредне
седнице ако је оставку поднео између две
седнице.
На истој седници на предлог
овлашћеног предлагача именује се нови
члан односно председник комисије.
III - ДЕЛОКРУГ И НАЧИН РАДА
Члан 6.
У циљу усклађеног обављања
послова
у
функцији
унапређења
безбедности саобраћаја на путевима у
надлежности
општине
Неготин,
Комисија:
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1) анализира, прати и предлаже мере
за унапређење опште безбедности
саобраћаја на путевима,
2) даје предлоге при изради одлука о
техничком регулисању саобраћаја у
насељеним местима у општини Неготин,
3) обавља превентивно-промотивне
активности
и
води
кампању
о
безбедности саобраћаја на путевима,
3) припрема предлог стратегије и
годишњег плана безбедности саобраћаја
на путевима који доноси Скупштина
општине, у складу са националном
стратегијом и националним планом који
доноси Влада,
4) формира систем јединствене
основе
евидентирања
и
праћења
значајних
обележја
безбедности
саобраћаја на путевима,
5) припрема предлог извештаја о
стању
безбедности
саобраћаја
на
путевима које Општинско веће подноси
Скупштини општине,
6) обавља и друге послове везане за
унапређење безбедности саобраћаја у
складу са законом.
Члан 7.
Комисија
ради
искључиво
у
седницама и одлуке доноси већином
гласова присутних чланова.
Члан 8.
За извршење појединих послова
Комисија може образовати стручне радне
групе.
За извршење појединих послова
Општинско веће може на предлог
Комисије у складу са законом ангажовати
лице које је материјално и стручно
оспособљено да обавља те послове.
IV - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Администратвно-техничке послове
за потребе Комисије обављаће одељење
Општинске управе општине Неготин
надлежно за послове саобраћаја.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог
дана од дана објављивања у ,,Службеном
листу општине Неготин”.
Број:344-13 /2013-III/07
21.01.2013.године
Неготин
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

23.01.2013.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Број: 352-6/2013-III/07
21.01.2013. године
Неготин
На основу члана 64. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број:
22/2008), члана 3. и 25. Пословника о раду
Општинског већа општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, број: 23/2008) и члана 2.
став 1. тачка 1. Одлуке о постављању и
уклањању мањих монтажних објеката
привременог карактера и споменика, спомен
обележја, балон хала спортских намена и
надстрешница у јавном превозу („Сл.лист
општине Неготин“, број: 23/2011 и 24/2011),
Општинско веће општине Неготин, на
седници одржаној дана 21.01.2013. године,
донело је
РЕШЕЊЕ
I ПОТВРЂУЈЕ СЕ друга измена
Плана о одређивању локација за постављање
мањих монтажних објеката привременог
карактера – летњих башти на територији
општине Неготин.
II Саставни део овог решења је
друга измена Плана о одређивању локација за
постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера – летњих башти на
територији општине Неготин, који је израдио
Завод за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин.
III Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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П Л А Н
О ОДРЕђИВАЊУ ЛОКАЦИЈА ЗА
ПОСТАВЉАЊЕ
МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА
ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРАЛЕТЊЊИХ БАШТИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
-ДРУГЕ ИЗМЕНЕУ Плану о одређивању локација за
постављање мањих монтажних објеката
привременог карактера – Летњих башти на
територији општине Неготин (“Службени
лист општине Неготин”, број: 01/2012 и
3/2012), врши се измена и допуна плана:
1. План се допуњава новом
локацијом летње баште на Тргу Стевана
Мокрањца непарна стрна. Нова локација
летње баше је редни број 30 у површини од
54.20м2. У графичком прилогу “2.1
Диспозиција летњих башти у пешачкој зони
„Трг Ђорђа Станојевића и Трг Стевана
Мокрањца“ је приказана локације под редним
бројем 30.
2.
У
графичком
прилогу
“2.2
Диспозиција летњих башти на платоу између
улица Станка Пауновића и Војводе Мишића”,
се врши измена површине летње баште под
редним бројем 27.
3. У прилогу “3. Биланс површина
летњих башти одељак I - Биланс површина
летњих башти на простору пешачке зоне (Трг
Ђорђа Станојевића и Трг Стевана Мокраwца),
и одељак II -Биланс површина летњих башти
на платоу између улица „Станка Пауновића и
Војводе Мишића ” врши се измена и допуна и
то:
- иза редног броја 25 додаје се редни
број 30 у површини од , “ П (м2) 54.20” ,
- укупна површина I - “П(м2), 867.70”,
мења се и гласи “ П(м2), 930.90”
- површина летње баште под редним
бројем 27 “П(м2), 108.00”, мења се и гласи “
П(м2), 92.0”
- укупна површина II - “П(м2),
223.80”, мења се и гласи “ П(м2), 207.80”
Прилог:
2.1 Диспозиција летњих башти у
пешакој зони
Трг Ђорђа
Станојевића и Трг Стевана
Мокрањца
2.2 Диспозиција летњих башти на
платоу између пешачкој зони
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Трг Ђорђа Станојевића и Трг
Стевана Мокрањца
I Биланс површина летњих башти
на простору пешачке зоне
(Трг Ђорђа Станојевића и Трг
Стевана Мокрањца)

23.01.2013.

II - Биланс површина летњих башти на
платоу између улица Станка
Пауновића и Војводе Мишића

23.01.2013.

„Службени лист општине Неготин“
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Број 2 – Страна 12

I-

„Службени лист општине Неготин“

Биланс површина летњих башти на простору пешачке зоне
(Трг Ђорђа Станојевића и Трг Стевана Мокрањца)

П (м²)
Редни број
1

36,50

2

20,60

3

58,40

4

38,10

5

27,20

6

40,20

7

22,20

8

22,70

9

28,70

10

32,00

11

40,90

12

36,50

13

19,90

14

19,70

15

32,10

16

31,70

17

30,40

18

30,70

19

38,30

20

33,70

21

37,10

22

35,80

23

60,00

24

34,80

25

68.50

30

54.20

23.01.2013.

„Службени лист општине Неготин“

23.01.2013.

Број 2 – Страна 13

930.90

Укупна
површина (м²)

II - Биланс површина летњих башти на платоу између улица Станка
Пауновића и Војводе Мишића

П (м²)
Редни број
26

89,00

27

92,00

28

14,80

29

12,00

Укупна
повр{ина (м²)

207,8

На основу члана 64. Статута општине
Неготин („Сл. лист општине Неготин“,
бр.22/2008) и члана 8. Пословника о раду
Општинског већа општине Неготин („Сл.
лист
општине
Неготин“,
бр.23/2008),
Општинско веће општине Неготин, на
седници одржаној 21.01.2013. године, доноси

Одељења за урбанизам и грађевинарство“,
треба да стоји: „Мирјана Дојчиновић, шеф
Одељења за урбанизам и грађевинарство“.

II
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ
КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА
КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА

I
У Решењу о образовању Комисије за
израду Плана капиталних инвестиција („Сл.
лист општине Неготин“, бр.15/2012 и
25/2012), у тачки И под редним бројем 3.
уместо „Чедомир Банковић, директор ЈКП
„Бадњево“ Неготин“, треба да стоји: „Голуб
Рајић, в.д. директор ЈКП „Бадњево“
Неготин“.
У истој тачки под редним бројем 6.
уместо
„Мирослав
Милошевић,
шеф

Ово Решење објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.

Број: 300-1/2013-III/07
Дана: 21.01.2013.године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.

Број 2 – Страна 14

„Службени лист општине Неготин“

23.01.2013.

Служба за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике, даје

ИСПРАВКУ

Службени лист општине Неготин који је објављен дана 04.01.2013. године грешком на
насловној страни носи број „34“ уместо број „1“.
Исправку објавити у „Службеном листу општине Неготин.

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ, ОПШТИНСКОГ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА
И ИНФОРМАТИКЕ
Шеф Службе,
Душанка Живковић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј:

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

Решење о утврђивању права на једнократну новчану помоћ за новорођену
децу и породици без деце на територији општине Неготин у 2013.

6

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

1.

2.
3.

4.

Упутство о допуни Упутства о начину и поступку остваривања права
на бесплатан превоз одређених категорија путника на територији општине
Неготин
Одлука о оснивању Комисије за координацију послова безбедности
саобраћаја на путевима општине Неготин
Решење о потврђивању друге измене Плана о одређивању локација за
постављање мањих монтажних објеката привременог карактера –
летњих башти на територији општине Неготин
Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Плана
капиталних инвестиција

7
7

9
13

СЛУЖБА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ,
ОПШТИНСКОГ УСЛУЖНОГ ЦЕНТРА И ИНФОРМАТИКЕ

1. Исправка у броју објављеног Службеног листа општине Неготин
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