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На основу члана 32. тачкa 12. и члана 

43. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-

др.закон) и члана 42. тачка 13. и члана 61. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана 21.02.2017. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 БИРА СЕ ВЛАДИМИР 

ВЕЛИЧКОВИЋ, дипломирани педагог 

физичке културе, за председника општине 

Неготин, на време до престанка мандата  

Скупштине општине Неготин.  

 

Члан 2. 

 

 Председник општине налази се на 

сталном раду у Општини и остварује права по 

Закону и Статуту општине.  

 

Члан 3. 

 

  Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 Број: 016-12/2017-I/08  

Дана: 21.02.2017. године  

Н е г о т и н  

 

 

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед.   Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 32. тачкa 12. и члана 

43. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-

др.закон) и члана 42. тачка 13. и члана 61. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана 21.02.2017. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

 БИРА СЕ БОБАН СТИНГИЋ, 

дипломирани правник, за заменика 

председника општине Неготин, на време до 

престанка мандата  Скупштине општине 

Неготин.  

 

Члан 2. 

 

 Заменик председника општине 

налази се на сталном раду у Општини и 

остварује права по Закону и Статуту 

општине.  

 

Члан 3. 

 

  Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 Број: 016-13/2017-I/08  

Дана: 21.02.2017. године  

Н е г о т и н  

 

 

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед.   Љубисав Божиловић,с.р. 
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На основу члана 32. тачкa 12. и члана 

45. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл.гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014-

др.закон) и члана 42. тачка 13. и члана 63. 

Статута општине Неготин („Сл.лист општине 

Неготин“, бр. 9/2015-пречишћен текст), 

Скупштина општине Неготин на седници 

одржаној дана 21.02.2017. године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗБОРУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

 

Члан 1. 

 

БИРАЈУ СЕ  чланови Општинског 

већа општине Неготин, и то:  

 

1. Дејан  Стефановић, дипломирани  

инжењер пољопривреде 

2.Татјана Панић, економиста у 

менаџменту 

               3.Драган Бердић, дипломирани 

инжењер електронике 

4.Далибор Ранђеловић,  дипломирани 

инжењер  пољопривреде  

5. Драгиша Радуловић, политиколог 

6.  Далибор Машић, спортски радник 

7.Зоран Пуслојић, лекар специјалиста 

интерне медицине и                 

гастроентерологије и хепатологије 

8. Војислав Јануцић,економиста 

9. Миле Игњатовић, пензионер  

 

Члан 2. 

 

  Ову Одлуку објавити у „Службеном 

листу општине Неготин“. 

 

 

 

 

 Број: 016-14/2017-I/08  

Дана: 21.02.2017. године  

Н е г о т и н  

 

 

 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

ПРЕДСЕДНИК, 

др мед.   Љубисав Божиловић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-3/2017-IV/04 

05.01.2017. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број:21/2016) 

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 ОПШТИНСКОЈ  УПРАВИ  

ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација 

Општинској управи  општине Неготин,у 

оквиру  законом  предвиђене  могућности,до 

5 % апропријације,раздео 4.  глава 1.  програм  

2-комуналне делатности  1102, програмска 

активност- управљање/одржавање јавним 

осветљењем 1102-0001,функција 620–развој 

заједнице,позиција 85-стални 

трошкови,економска класификација  421200- 
енергетске услуге,у  износу од  2.250.000,00  

динара ,раздео 4.  глава 1.  програм  7-

организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура 0701, програмска активност- 

одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-

0002,функција 620–развој заједнице, позиција 

93-текуће поправке и одржавање,економска 

класификација  425100- текуће поправке и 

одржавање зграда и објеката,у  износу од  

4.375.000,00  динара  и  позиција 94-зграде и 

грађевински објекти,економска 

класификација  511300- капитално одржавање 

зграда и објеката,извор  финансирања 01,у  

износу од  4.650.000,00  динара и  раздео 4.  

глава 2.  програм  15-опште услуге локалне 

самоуправе  0602, програмска активност- 

функционисање локалне самоуправе и 

градских општина 0602-0001,функција 160–

опште јавне услуге које нису класификоване 

на другом месту, позиција 125-зграде и 

грађевински објекти,економска 

класификација  511100- куповина зграда и 

објеката,извор  финансирања 13,у  износу од  

1.521.000,00  динара,ради обезбеђења 
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средстава за редован рад Општинске управе 

општине Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то: 

   - позиција 85-стални трошкови, за 5 

%,економска класификација  421200- 
енергетске услуге, извор  финансирања 01,у  

износу од  2.250.000,00  динара, 

 - позиција 93-текуће поправке и 

одржавање,за 5 %,економска класификација  

425100- текуће поправке и одржавање зграда 

и објеката, извор  финансирања 01,у  износу 

од  4.375.000,00 динара, 

 - позиција 94-зграде и грађевински 

објекти, за 5 %,економска класификација  

511300- капитално одржавање зграда и 

објеката, извор  финансирања 01,у  износу од  

4.650.000,00  динара и  

 -  позиција 125-зграде и грађевински 

објекти,економска класификација  511100- 

куповина зграда и објеката,извор  

финансирања 13,у  износу од  1.521.000,00  

динара. 

                                        

       III 

Износ  од  12.796.000,00 

динара,преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења 

средстава  за  редован  рад  Општинске 

управе општине Неготин и то на новој 

позицији 93/1- субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама,економска класификација  

451100 – текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама, извор  финансирања 01,у 

износу од 6.323.000,00 динара и  извор  

финансирања 13,у износу од 1.521.000,00  

динара и економска класификација  451200 – 

капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама, извор  

финансирања 01,у износу од 4.952.000,00 

динара у оквиру  раздела ,глава, програма , 

програмских   активности и функција  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 2017.годину  и Финансијског 

плана за рад Општинске управе  општине 

Неготин за 2017. 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.  

   

         

    РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

    Валентина Ђуричић,с.р. 

 
 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-37 /2017-IV/04 

06.02.2017. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број:21/2016 и 

1/2017),Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију, д о н о с и 
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Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ МУЗЕЈУ КРАЈИНА  

НЕГОТИН  У 2017. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација  

Музеју Крајине  Неготин , у оквиру законом 

предвиђене могућности , за раздео 4, главу 10 

–Установе у култури, програм 13-развој 

културе и информисања 1201, програмску 

активност - функционисање локалних 

установа културе 1201-0001, функцију 820- 

услуге културе,позицију  202 –нематеријална 

имовина,извор финансирања 04-сопствени 

приходи,у износу од  30.000,00 динара  ради 

обезбеђења средстава за редован рад  Музеја 

Крајине  Неготин. 

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то:  

              - позиција 202 – нематеријална 

имовина,економска класификација  515100- 

нематеријална имовина, извор финансирања 

04, у износу од  30.000,00 динара. 

   

III 

  Износ од 30.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о буџету општине 

Неготин за 2017.годину  и  Финансијским 

планом Музеја Крајине  Неготин  за 2017. 

годину,а ради обезбеђења средстава за 

редован рад  Музеја Крајине  и то на  

позицији 188-награде запосленима и остали 

посебни расходи,економска класификација 

416100- награде запосленима и остали 

посебни расходи,у оквиру раздела , главе, 

програма, програмске активности , функције 

и извора финансирања  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  и Финансијског  плана  Музеја 

Крајине  Неготин за 2017. 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“. 

 

 

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 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и локалну 

пореску администрацију 

Број: 401-50/2017-IV/04 

10.02.2017. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број:21/2016 и 

1/2017) 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  

“ВЕРА  РАДОСАВЉЕВИЋ“  НЕГОТИН   

У  2017.  ГОДИНИ 

 

I 

 

 Одобрава се промена апропријација  

Основној школи “Вера Радосављевић” 

Неготин,у оквиру законом предвиђене 

могућности до 5 % апропријације,за раздео 4.  

главу 14 –Основно образовање,програм 9-

основно образовање и васпитање 

2002,програмску активност- функционисање 

основних школа 2002-0001, функцију 912 – 

Основно образовање,намену – позицију 
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стални трошкови,у износу од 48.000,00 

динара, намену - позицију трошкови 

путовања,у износу од 31.000,00 

динара,намену - позицију материјал,у износу 

од 25.000,00 динара,намену - позицију услуге 

по уговору,у износу од 23.000,00 динара, 

намену - позицију текуће поправке,у износу 

од 21.000,00 динара, намену – позицију 

накнаде за социјалну заштиту из буџета ,у 

износу од 11.000,00 динара,ради обезбеђења 

средстава за исплату трошкова сахране 

запосленог  у Основној школи  “Вера 

Радосављевић“  Неготин. 

 

II 

 Промена апропријације односи се на 

промену у финансијском плану Основне 

школе “Вера Радосављевић” Неготин за 

2017.годину тако што се умањује намена-

позиција стални трошкови,за 1,30 

%,економска класификација 421200-

енергетске услуге,у износу од 48.000,00 

динара, намену - позицију трошкови 

путовања,за 5,00 %,економска класификација 

422400-трошкови путовања ученика,у износу 

од 31.000,00 динара,намену - позицију 

материјал,за 5,00 %,економска класификација 

426900-материјали за посебне намене,у 

износу од 25.000,00 динара,намену - позицију 

услуге по уговору, за 4,95 %,економска 

класификација 423200-компјутерске услуге у 

износу од 10.000,00 динара и економска 

класификација 423400-услуге  

информисања,у износу од 13.000,00 

динара,намену - позицију текуће поправке, за 

5,00 %,економска класификација 425200-

текуће поправке и одржавање опреме у 

износу од 21.000,00 динара и  намену – 

позицију накнаде за социјалну заштиту из 

буџета,за 4,78 %,економска класификација 

472800-накнаде из буџета за становање и 

живот у износу од 11.000,00 динара. 

 

III 

  Износ од 159.000,00 динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране у финансијском плану буџетског 

корисника за 2017.годину а  ради  обезбеђења 

средстава  за  исплату трошкова сахране 

запосленог  у Основној школи  “Вера 

Радосављевић“  Неготин и то за нову намену- 

позицију социјална давања 

запосленима,економска класификација 

414300 – отпремнине и помоћи у износу од 

64.000,00 динара и намену - позицију 

специјализоване услуге,економска 

класификација 424900 – остале 

специјализоване услуге у износу од 95.000,00 

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 промену у 

финансијском плану Основне школе  “Вера 

Радосављевић”  Неготин. 

 

VI 

 О реализацији дате сагласности 

стараће се Одељење за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Основнoj школи  “Вера Радосављевић”  

Неготин, објавити у „Службеном листу 

општине Неготин“. 

 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној 

школи “Вера Радосављевић” Неготин, 

Управи за трезор Експозитури 

Неготин,Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви 

Општинске управе.  

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 

 

 

Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и 

 локалну пореску администрацију 

Број: 401-34/2017-IV/04 

01.02.2017. 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, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 

103/2015 и  99/2016)  и  члана 15. Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017. годину  

(“Сл. лист општине Неготин”,број:21/2016 и 

1/2017),Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију, д о н о с и 
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Р Е Ш Е Њ Е  

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА 

ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА 

ОДОБРЕНИХ МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА   

У  2017. ГОДИНИ 

 

I 

Одобрава се промена апропријација 

Месним заједницама  општине Неготин, у 

оквиру законом предвиђене могућности,до  5 

% апропријације,раздео 4.,  глава 8., програм 

15-опште услуге локалне  самоуправе  0602, 

програмска активност- функционисање 

месних  заједница 0602-0002,функција 620 – 

развој заједнице,позиција 166-зграде и 

грађевински објекти,економска 

класификација  511300- капитално одржавање 

зграда и објеката,у укупном износу од  

60.000,00 динара,извор финансирања 01,ради  

обезбеђења  средстава  за  редован  рад  месне  

заједнице Слатина,општине  Неготин.  

 

II 

 Измена апропријација ће се 

извршити умањењем позиције Одлуке о 

буџету општине Неготин за 2017.годину, и 

то: 

 - позиција  166-зграде и грађевински 

објекти ,за 0,35 %,економска класификација  

511300- капитално одржавање зграда и 

објеката,у  износу од   60.000,00 динара. 

 

III 

 Износ  од  60.000,00  динара, 

преусмерава се за намене недовољно 

планиране Одлуком о  буџету општине 

Неготин за 2017.годину,а ради обезбеђења  

средстава  за финансирање  месних заједница 

општине Неготин и то на позицији 162-

новчане казне и пенали по решењу 

судова,економска класификација  483100 – 

новчане казне и пенали по решењу судова,у 

оквиру раздела 4.,главе 8.,програма 15-опште 

услуге локалне  самоуправе  0602,програмске 

активности- функционисање месних 

заједница 0602-0002,функције  160-опште 

јавне услуге некласификоване на другом 

месту и извора финансирања  01. 

 

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 2017. годину. 

 

                         

                       VI 

 О реализацији  дате  сагласности  

стараће се Одељење за буџет,финансије и 

локалну пореску администрацију. 

 

  VII 

 Сагласност за промену апропријација 

Mесним  заједницама  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. 

 

 

РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

Валентина Ђуричић,с.р. 
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