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„Службени лист општине Неготин“

24.01.2020.

На основу члана 48. и 49. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС “ број:129/2007, 34/10-одлука
УС и 54/11) и Уверења издатoг од стране Изборне комисије општине Неготин број: 013-2/2020-2 од 09. 01.
2020. године , Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 24.01. 2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИKУ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Потврђује се мандат одборнику Скупштине општине Неготин, Мерлини Селенић из Неготина, са
листе: АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА
СРБИЈЕ - ИВИЦА ДАЧИЋ за кога је Изборна комисија општине Неготин издала Уверење о избору за
одборника Скупштине општине Неготин број: 013-2/2020-2 од 09. 01. 2020. године.
Члан 2.
Мандат одборнику из члана 1. ове Одлуке траје до истека мандата одборника Скупштине општине
Неготин изабраних на редовним изборима.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине
Неготин садржан је у одредбама члана 48. став 1. Закона о локалним изборима (''Службени гласник РС'' број
129/07, 34/10 и 54/11), којима је утврђено да када одборнику престане мандат пре истека времена на које је
изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат
одборника,ставом 3. истог члана прописано је да kандидату коме је био додељен мандат одборника, а којем
је мандат престао због преузимања функције председника општине или градоначелника, односно заменика
председника општине или заменика градоначелника, мандат се поново додељује у истом сазиву скупштине
јединице локалне самоуправе под условима:
- да је кандидату престала функција председника општине или градоначелника, односно заменика
председника општине или заменика градоначелника;
- да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи, и
- да је изборној комисији јединице локалне самоуправе кандидат поднео захтев за доделу мандата
одборника.
Чланом 49. став 1. истог Закона прописано да је на одлуке скупштине јединице локалне самоуправе
о престанку мандата одборника, као и о потврђивању мандата новом одборнику, допуштена жалба
Управном суду.
Како је Изборна комисија издала уверења број: 013-2/2020-2 од 09. 01.2020. године за Мерлину
Селенић из Неготина, то је донета Одлука као у диспозитиву.
Поука о правном средству: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року
од 48 часова од дана доношења Одлуке.
Број: 016-2/2020-I/07
Дана: 24.01. 2020. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије” број
15/16), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр.65/16) и
члана 40. тачка 12.Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 4/2019), Скупштина
општине Неготин на својој седници, одржаној 24.01.2020. године, доноси

ОДЛУКУ
О ПОНИШТАЈУ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Члан 1.
Поништава се Одлука о спровођењу конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналне
делатности ,,Бадњево” Неготин број: 111-2/2019-I/07 од 20.12.2019. године објављена у ,,Службеном листу
општине Неготин”, број 18/2019.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
Одлука о спровођењу конкурса за избор директора Јавног предузећа за комуналне делатности
,,Бадњево” Неготин број: 111-2/2019-I/07 од 20.12.2019. године објављена у ,,Службеном листу општине
Неготин”, број 18/2019, поништава се јер :
супротно члану 36. став 3. Закона о јавним предузећима не садржи наведена знања и вештине које се
оцењују у изборном поступку и начину њихове провере сходно Уредби о мерилима за именовање директора
јавног предузећа: усмену или писану проверу знања страних језика од стране стручног лица - члан 9.
Уредбе; проверу познавања рада на рачунару од стране стручног лица - члан 10. Уредбе, проверу од стране
комисије надлежне за спровођење конкурса вештине комуникације у међуљудским односима - члан 11. став
3. Уредбе, оцену од стране стручног лица преко стандардизованих тестова: вештине аналитичког
резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине
комуникације у међуљудским односима, вештине стратешког планирања и управљања и вештине
управљања ресурсима (материјалним, финансијским, кадровским и другим ресурсима значајним за рад
јавног предузећа -члан 3.став. 3 и члан 11.став 1. и 2. Уредбе;
супротно члану 40. став 1-3.Закона о јавним предузећима није наведен начин достављања обавештење о
отпочињању изборног поступка, нити да ли се изборни поступак спроводи у више делова:
,,Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе кад
отпочиње изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о
томе кад почиње наредни део изборног поступка.
Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да
учествује у наредном делу изборног поступка.”

Број: 111-1/2020-I/07
Дана 24.01.2020. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије” број
15/16), Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, бр.65/16) и
члана 40. тачка 12.Статута општине Неготин („Сл. лист општине Неготин“, број 4/2019), Скупштина
општине Неготин на својој седници, одржаној 24.01.2020. године, доноси
ОД Л У К У
О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН
Члан 1.
Овом Одлуком се спроводи јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин ( у даљем тексту: Јавно предузеће), на период од четири године.
Текст јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа саставни је део ове одлуке.
Члан 2.
Конкурс у смислу ове одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа, прикупљању
пријава и рангирању кандидата као и доношење одговарајућих правних аката у складу са Законом о јавним
предузећима (у даљем тексту: закон).
Члан 3.
На конкурсу могу учествовати сва заинтересована лица која испуњавају услове конкурса. Учесник на
конкурсу је свако физичко лице које поднесе пријаву на конкурс. Сви учесници, истовремено, добијају све
информације везане за конкурс и прописују им се исти услови и рокови.
Члан 4.
Услови за учешће на конкурсу су минимални захтеви који се постављају учеснику. Утврђени услови за
учешће су објављени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним делом ове одлуке. Услови за учешће
на конкурсу не могу имати дискриминаторски карактер у било ком смислу.
Члан 5.
Комплетна документација и информације везане за конкурс су доступне јавности.
Члан 6.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у ''Службеном
гласнику РС''. Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у „Службеном листу општине
Неготин“, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, као и на
интернет страници општине Неготин.
Члан 7.
Поступак спровођења конкурса спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних
предузећа чији је оснивач општине Неготин, (у даљем тексту: Комисија) у складу са одредбама закона и
Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа коју је донела Влада Републике Србије
(„Службени гласник РС“, бр.65/16).
Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава Комисија прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и
саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак. Чланови Комисије дужни су да дају
писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса. У
изборном поступку се, оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина, утврђује резултат кандидата
према Уредби из члана 7. ове одлуке. Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата који су са
најбољим резултатом испунили мерила за избор директора јавног предузећа. Ранг листу из претходног става
овог члана и записник о спроведеном изборном поступку, Комисија доставља Општинском већу општине
Неготин која припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и доставља га скупштини
општине на усвајање.
Члан 9.
Скупштина општине Неготин ће, након разматрања достављене ранг листе, записника и предлога акта,
одлучити о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању предложеног
кандидата. Решење о именовању директора коначно је.

24.01.2020.

„Службени лист општине Неготин“

Број 2 страна 13

Члан 10.
Решење о именовању директора доставља се лицу које је именовано и објављује се у ''Службеном
гласнику Републике Србије'' и ''Службеном листу општине Неготин''.
Решење из става 1. овог члана са образложењем обавезно се објављује и на интернет страници општине
Неготин.
Члан 11.
Кандидату који је учествовао у изборном поступку, на његов захтев, Комисија је дужна да у року од два
дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса, у присуству члана Комисије, о
чему ће сачинити записник.
Члан 12.
Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о
именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“. Рок из става 1. овог члана Скупштина општине
Неготин из оправданих разлога може продужити за још 8 дана.
Члан 13.
Ако именовано лице не ступи на функцију у року који му је одређен, Скупштина општине Неготин
именује следећег кандидата са ранг листе. Ако нико од кандидата са листе за именовање не ступи на
функцију у року који му је одређен, спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаним
законом.
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Неготин“.

Број: 111-2/2020-I/07
Дана 24.01.2020. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 36. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', бр.15/16), на основу члана 40.
тачка 69. Статута општине Неготин ( „ Сл. лист општине Неготин“, бр. 4/2019) и члана 55. Одлуке о
усклађивању пословања Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево“ Неготин са Законом о јавним
предузећима (''Службени лист општине Неготин'', бр. 19/16 и 3/17), Скупштина општине Неготин, објављује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ „БАДЊЕВО“
НЕГОТИН
Подаци о јавном предузећу:
Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево " Неготин.
Скраћени назив пословног имена: Јавно комунално предузеће „ Бадњево“ Неготин.
Седиште: Неготин, Ул. Добропољска бр.1.
Матични број: 07263775
ПИБ: 100776933
Претежна делатност предузећа је 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.
Услови за именовање за директора:
1.да је учесник конкурса пунолетан и пословно способан ;
2.да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на
основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним
студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
3.да има најмање пет године радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из претходне
тачке;
4.да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
5.да познаје област корпоративног управљања;
6.да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7.да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу
политичке странке;
8.да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
9.да лицу нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то: - обавезно
психијатриско лечење и чување у здравственој установи - обавезно психијатријско лечење на слободи
- обевезно лечење наркомана
- обавезно лечење алкохоличара
- забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у изборном поступку и начин њихове провере: 1)
Провера знања страних језика врши се усменим или писаним путем, а врши је стручно лице у разговору са
кандидатом или провером одговора на тесту, који стручно лице саставља, и које доставља комисији писани
налаз о резултатима разговора или теста, са квалификацијом знања кандидата ознаком „не задовољава”,
„делимично задовољава” или „у потпуности задовољава”; 2)Познавање рада на рачунару проверава се
симулацијом, односно практичним радом на рачунару, у стандардним програмима за обраду текста,
електронску комуникацију и претраживање интернета, односно другим програмима који се уобичајено користе
у вршењу редовних послова директора јавног предузећа.Проверу познавања рада на рачунару врши стручно
лице које комисији доставља комисији писани налаз о резултатима разговора или теста, са квалификацијом
знања кандидата ознаком „не задовољава”, „делимично задовољава” или „у потпуности задовољава”;3)
Вештину комуникације у међуљудским односима и стручну оспособљеност кандидата на основу његових
одговора на питања која се односе на програм пословања јавног предузећа, корпоративно управљање и
унапређење рада и развоја јавног предузећа проверава у разговору са кандидатом комисија; 4) вештине
аналитичког резоновања и логичког закључивања, вештине руковођења, организационих способности, вештине
стратешког планирања и управљања и вештине управљања ресурсима.
Мандат и подаци о радном месту:
Директор се именује на период од четири године, а радно место је у Неготину, Ул. Добропољска бр. 1.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс и садржина пријаве:
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса у „ Службеном гласнику РС “.Рок
почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса.
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Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, податке о
образовању са навођењем страног језика који је изучавао, податке о врсти и дужини радног искуства, податке о
познавању корпоративног управљања с кратким описом послова на којима је кандидат радио до подношења
пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, и податке о посебним областима знања.
Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву на јавни конкурс, прилажу се:
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад, не старије од шест
месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“);
-уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у
„Службеном гласнику РС“)
-диплома о стручној спреми
-исправе којима се доказује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти
из којих се види да кандидат има пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо
образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно види на којим пословима, са којом стручном
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
-исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног
предузећа(потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на
пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са краћим описом послова које је обављао до
подношења пријаве);
-исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова(потврде или други акти из
којих се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу послова) ;
-изјава под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
-доказ надлежног органа да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и доказ надлежног органа
да није одређена мера безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
-обавезно психијатриско лечење и чување у здравственој установи
-обавезно психијатриско лечење на слободи - обевезно лечење наркомана - обавезно лечење алкохоличара
-забрана вршења позива, делатности и
дужности, не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС“.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији.
Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс:
Скупштина општине Неготин,
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач општине
Неготин - са назнаком „ Пријава на јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за
комуналне делатности „ Бадњево
“Неготин “ -НЕ ОТВАРАЈ
Трг Стевана Мокрањца број 1, 19300 Неготин
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана Дојчиновић, Општинска управа општине
Неготин, тел. 069/8482743.
Изборни поступак
По истеку рока за подношење пријава Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа
чији је оснивач општине Неготин (у даљем тексту: Комисија) која спроводи конкурс прегледа све приспеле
пријаве и поднете доказе и саставља списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писано обавештење о томе кад отпочиње
изборни поступак, најмање осам дана пре отпочињања изборног поступка.
Уколико Комисија одлучи да се изборни поступак спроведе у више делова, кандидати ће на почетку сваког
дела бити обавештени о томе кад почиње наредни део изборног поступка, а кандидат који се не одазове позиву
да учествује у једном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу изборног поступка.
Комисија саставља ранг листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила мерила за
избор директора јавног предузећа.
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Ранг листу и записник о спроведеном изборном поступку комисија која спроводи конкурс доставља
Општинском већу Општине Неготин које припрема предлог акта о именовању првог кандидата са ранг листе и
доставља га Скупштину општине Неготин.

Напомене:
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, као и непотпуне,
неразумљиве и неблаговремене пријаве Комисија ће одбацити Закључком против кога није допуштена жалба.
Јавни конкурс спроводи Комисија коју образује Скупштина општине Неготин.
Оглас о јавном конкурсу објавити у ''Службеном гласнику РС'', најмање једним дневним новинама које се
дистрибуирају на целој територији Републике Србије и на интернет страници општине Неготин.
Број: 111-2/2020-I/07
Дана 24.01.2020. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 41. Закона о запошљавању и осигурању за случаје незапослености („Службени
гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010. 38/2015 и 113/2017) и члана 40. Статута општине Неготин („Сл. гласниск
РС“, бр. 4/2019), уз прибављено мишљење Локалног савета за запошљавање на територији општине Неготин
број: 101-3/2020-II/05 од 17.01 2020. године, Скупштина општине Неготин на седници одржаној дана
24.01.2020. године, донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА
2020. ГОДИНУ

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2020. годину, на који је
Локални савет за запошљавање општине Неготин, дао позитивно мишљење број: 101-3/2020-II/05 од 17.01.
2020. године.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2020. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 101-5/2020-I/07
24.01. 2020. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
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ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ
I
УВОД
Локални акциони план запошљавања општине Неготин за 2020.годину представља основни
инструмент спровођења активне политике запошљавања у 2020.години на територији општине Неготин
којим се дефинишу циљеви и приоритети и утврђују програми и мере локалне политике запошљавања који
ће се реализовати у 2020.години.
Правни основ за доношење Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин представља
Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл.гласник РС“, број: 36/2009, 88/2010,
38/2015, 113/2017-др. закон и 113/2017) којим је дефинисано спровођење активне политике запошљавања и
израда Локалног акционог плана запошљавања на годишњем нивоу. Поред Закона, Локални акциони план
запошљавања општине Неготин за 2020.годину рађен је и у складу са Националном стратегијом
запошљавања за период 2011-2020.године ("Службени гласник РС", број 37/11) и Националним акционим
планом запошљавања за 2020.годину („Службени гласник РС“, број:94/2019).
Проблем незапослености у општини Неготин узрокован је превасходно економском кризом и
рецесијом привреде што је довело до смањене привредне активности водећих предузећа.
Стратегијом одрживог развоја општине Неготин економски развој је приоритетан и базира се на
развоју приватног предузетништва и развоју малих и средњих предузећа.
Активна политика запошљавања у општини Неготин је од велике важности тако да су Одлуком о
буџету општине Неготин за 2020.годину предвиђена средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, за
програмску активност: мере активне политике запошљавања-дотације организацијама обавезног социјалног
осигурања, и програмску активност: подршка економском развоју и промоцији предузетништва - донације
организацијама обавезног социјалног осигурања.
Поред тога, доношењем Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за 2020.годину
предузимају се конкретне мере за запошљавање.
Сходно Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне
самоуправе за 2014.годину („Сл.гласник РС“, број: 104/2014),општина Неготин према степену развијености
спада у трећу групу – недовољно развијене јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у
распону од 60% до 80 % републичког просека.
Приоритети активне политике запошљавања у 2020.години првенствено су усмерени на улагање у
људски капитал, подстицање социјалне инклузије на тржишту рада и отварање нових радних места. У том
смислу приоритети политике запошљавања у 2020.години су:
1) побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
2) подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка
регионалној и локалној политици запошљавања;
3) унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Националним акционим планом запошљавања за 2020.годину („Сл.гласник РС“, број: 94/2019)
предвиђено је да аутономна покрајина односно јединица локалне самоуправе, може дo 18. фебруара
2020.године, путем НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у
финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЛАПЗ.
По истеку рока за подношење захтева, НСЗ проверава испуњеност услова за финансирање програма или
мера активне политике запошљавања, припрема мишљење о сваком појединачном ЛАПЗ (усклађеност са
циљевима локалног економског развоја и индикаторима на локалном тржишту рада) и даје предлог за
учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања на основу критерујума и
расположивих средстава.
НСЗ доставља министарству надлежном за послове запошљавања предлог за учешће у финансирању
програма или мера активне политике запошљавања у року од 30 дана од дана истека рока за подношење
захтева, на основу кога министар надлежан за послове запошљавања доноси одлуку.
НСЗ и јединице локалне самоуправе обухваћене одлуком закључују споразуме о начину и поступку
реализације програма или мера активне политике запошљавања, као и другим питањима од значаја за
спровођење одлуке.
Јединице локалне самоуправе могу, у складу са потребама локалног тржишта рада, планирати и друге
програме или мере активне политике запошљавања, утврдити их у ЛАПЗ и и њихову реализацију
финансирати у целости из средстава буџета јединице локалне самоуправе, НСЗ пружа стручну и техничку
подршку.
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У 2020. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања,
и то:
- Програм стручне праксе;
- Програм приправника за младе са високим образовањем;
- Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно
незапослене;
- Обука на захтев послодавца;
-Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих;
- Субвенција за самозапошљавање;
- Програм јавних радова.
Услов за подношење захтева за финансирање програма или мера активне политике запошљавања из
средстава опредељених за реализацију НАПЗ је да аутономна покрајина, односно јединица локалне
самоуправе има:
- формиран локални савет за запошљавање;
- усвојен локални акциони план запошљавања за 2020. годину;
- усаглашен локални акциони план запошљавања са НАПЗ и покрајинским АПЗ;
-обезбеђено више од половине потребних средстава за финансирање одређеног програма или мера.
Изузетно, уколико се ради о неразвијеној јединици локалне самоуправе, министар надлежан за послове
запошљавања, у складу са чланом 60. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености
("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др. закон и 113/17) може одобрити учешће у
финансирању и када је обезбеђено мање од половине потребних средстава.
II
СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
ДЕМОГРАФСКО СТАЊЕ
Становништво има значајну улогу у економском развоју јер се појављује са једне стране као
произвођач (радно способно) а са друге стране као потрошач.
1.1 Становништво и површина
Површина (у km²)
Број становника према Попису 2002
Број становника према Попису 2011
Број становника 2018 - процена

1.090
43.418
37.056
32 654

Статистика показује да је у периоду 2002-2011.године, забележен пад броја становника у општини
Неготин за 6362 становника. Кретање становништва на подручју општине Неготин поред апсолутног
смањења броја становника, карактерише следеће: низак наталитет, повећање стопе морталитета и миграције
(одлазак у иностранство и у град).
Број градског становништва показује тенденцију пада тако да према попису из 2002.године,
Неготин је имао 17.758 становника (у земљи) а према Попису 2011.године у граду живи 16.882 становника
(у земљи).
Општина Неготин је карактеристична и по великом броју становника који су на привременом раду у
иностранству и који представљају условно потенцијалне инвеститоре за одређене пројекте али и
ограничавајући фактор због демографског пражњења простора.
Подаци приказани у табели број 1.2. указују на чињеницу да се број запослених и незапослених
мењао у периоду 2016-2019.године да је у 2016.години забележен пад броја запослених, да је у 2019. години
забележен пад броја незапослених, док просечна нето зарада у 2017. години бележи растући тренд .
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1.2 Број запослених/незапослених, зараде и бруто друштвени производ
2016. 2017. 2018. 2019.
Број запослених
7659 7662 7675
Број незапослених
2492 2468 2210 2011
Просечна нето зарада (у
РСД)

43111 43798 42331

АПР * Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2019. године
Према подацима Агенције за привредне регистре број активних привредних друштава на територији
општине Неготин у периоду од 2016-2019. године се мењао и забележен је пад у 2019. години а број
активних предузетника се мењао и забележен је раст у 2019. години.
1.3. Број привредних друштава
2016 2017 2018 2019
Aктивних
196 193 197
172
Новооснованих
4
5
8
3
Брисаних / угашених
4
8
11
1
АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2019. године
1.4. Број предузетника
2016 2017 2018
2019
Aктивних
866 883 916
934
Новооснованих
116 127 137
67
Брисаних / угашених
94 109 105
49
АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 - 30.06.2019. године

III
2. НЕЗАПОСЛЕНОСТ
2.1. Структура становништва
Посматрано према структури незапосленог становништва у периоду од 2016. године до 2019.
године, највише је незапослених неквалификованих лица што се може видети у табели 2.1.
Табела 2.1. Квалификациона структура незапосленог становништва
2016

2017

2018

2019

1. Неквалификовани

996

1055

943

878

2. Нижа стручна спрема и поликвалификовани

111

113

100

106

3. Квалификовани

391

349

307

281

4. Средња стручна спрема

716

661

608

521

5. Висококвалификовани

19

18

19

14

6. Виша стручна спрема

90

89

75

62

169

183

158

149

2468

2210

2011

7. Висока стручна спрема

Укупно
2492
АПР* Последње ажурно стање се односи на период 01.01 – 30.06.2019 . године
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Табела 2.2 Незапослена лица по месецима и полу – подаци НСЗ
Месец
Борски округ / Назив општине
Бор

Кладово

Мајданпаек

Неготин

Укупно за
Борски округ

Просек
2018

укупно
жене

4995
2949

1664
848

1781
989

2322
1195

10761
5981

I 2018

укупно
жене

5666
3092

1760
899

1871
1022

2424
1238

11321
6251

II 2018

укупно
жене

5319
3018

1770
907

1867
1024

2463
1268

11419
6307

III 2018

укупно
жене

5391
3124

1786
915

1856
1013

2402
1221

11435
6273

IV 2018

укупно
жене

5393
3137

1747
898

1874
1028

2460
1247

11474
6310

V 2018

укупно
жене

5118
3013

1712
884

1850
1014

2316
1186

10996
6097

VI 2018

укупно
жене

5038
2972

1646
838

1788
996

2266
1169

10741
5975

VII 2018

укупно
жене

4992
2960

1629
829

1735
980

2263
1162

10619
5931

VIII 2018

укупно
жене

4750
2833

1606
810

1737
990

2336
1198

10429
5831

IX 2018

укупно
жене

4659
2788

1590
800

1684
944

2262
1161

10195
5693

X 2018

укупно
жене

4632
2770

1554
790

1715
961

2240
1176

10141
5697

XI 2018

укупно
жене

4593
2753

1574
800

1691
947

2225
1161

10083
5661

XII 2018

укупно
жене

4784
2839

1591
811

1699
950

2210
1149

10284
5749

I 2019

укупно
жене

4835
2852

1617
833

1719
955

2229
1153

10400
5793

II 2019

укупно
жене

5029
2901

1648
855

1757
967

2280
1175

10714
5898

III 2019

укупно
жене

5091
2394

1639
855

1787
967

2309
1206

10826
5962

IV 2019

укупно
жене

4923
2846

1610
829

1771
968

2201
1151

10505
5794

V 2019

укупно
жене

4857
2811

1544
806

1704
931

2201
1144

10306
5692

VI 2019

укупно
жене

4859
2819

1494
776

1691
936

2011
1046

10055
5577

VII 2019

укупно
жене

4821
2862

1483
762

1620
919

1964
1034

9888
5577

VIII 2019

укупно
жене

4664
2784

1448
758

1622
923

1943
1028

9677
5493

Број 2 Страна 22

„Службени лист општине Неготин“

24.01.2020.

IX 2019

укупно
жене

4657
2769

1478
767

1590
912

1946
1027

9671
5475

X 2019

укупно
жене

4472
2659

1496
786

1527
894

1974
1039

9469
5378

XI 2019

укупно
жене

4418
2668

1478
785

1484
873

1989
1042

9369
5368

XI 2019 / XI 2018

96.2

93.9

87.8

89.4

92.9

XI 2019 / XII 2018

92.3

92.9

87.3

90 0

91.1

Посматрано према структури незапослености по месецима/полу у општини Неготин у новембру
2018. године било је више незапослених лица него у истом месецу 2019. године где је забележен пад
незапослених лица што се може видети из табеле 2.2.

Табела 2.3 Незапослена лица према старости, полу и општинама на крају новембра 2019. године –
подаци НСЗ
БОРСКИ ОКРУГ
БОР
КЛАДОВО МАЈДАНПЕК
НЕГОТИН
БОРСКИ
ОКРУГ
Укупно

укупно
жене

4418
2668

1478
785

1484
873

1989
1042

9369
5368

15-19

Укупно
жене

166
73

28
12

47
26

50
26

291
137

20-24

Укупно
жене

487
268

125
72

139
85

143
65

894
490

25-29

Укупно
жене

548
333

145
87

128
88

175
109

996
617

30-34

Укупно
жене

566
363

118
65

130
95

176
108

990
631

35-39

Укупно
жене

519
332

121
69

163
104

202
119

1005
624

40-44

Укупно
жене

497
332

182
96

185
109

260
135

1124
672

45-49

Укупно
жене

478
315

190
110

193
110

260
135

1121
670

50-54

Укупно
жене

461
295

203
122

199
119

244
137

1107
673

55-59

Укупно
жене

428
236

187
101

176
101

262
132

1053
570

60-65

Укупно
268
179
124
217
788
жене
121
51
36
76
284
Посматрано према старости и полу (жене) у општини Неготин највише је незапослених лица од 5559 година старости што се може видети из табеле 2.3.
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Табела 2.4 Незапосленост лица према трајању незапослености, полу и општинама на крају новембра
месеца 2019. године – подаци НСЗ
БОРСКИ ОКРУГ
БОР
КЛАДОВО МАЈДАНПЕК
НЕГОТИН
БОРСКИ
ОКРУГ
Укупно

укупно
жене

4418
2668

1478
785

1484
873

1989
1042

9369
5368

До 3 месеца

Укупно
жене

604
302

186
99

136
89

321
172

1247
662

3-6 месеци

Укупно
жене

358
201

95
53

125
71

181
89

759
414

6-9 месеци

Укупно
жене

261
134

75
41

91
49

120
58

547
282

9-12 месеци

Укупно
жене

323
168

61
27

74
38

87
39

545
272

1-2 године

Укупно
жене

658
365

166
87

210
104

295
164

1329
720

2-3 године

Укупно
жене

302
210

110
57

128
73

164
89

704
429

3-5 године

Укупно
жене

507
317

189
103

228
146

231
117

1155
683

5-8 године

Укупно
жене

548
381

252
132

357
220

236
122

1393
855

8-10 године

Укупно
жене

219
140

110
56

32
15

114
68

475
279

Преко 10 година

Укупно

638

234

103

240

1215

Посматрано према трајању незапослености и полу (жене) у општини Неготин највише је
незапослених лица на евиденцији незапослености у трајању до 3 месеца што се може видети из табеле 2.4.
Табела 2.5 Подаци о незапослености и запошљавању по општинама током извештајног месеца
новембар 2019. године
Борски Стање на
У новембру месецу 2019. године
округ крају
новембра
Незапослена лица
Запослени са

Новопријављени

Пријављене потребе за

Запошљавање

запошљавањем
са евиденције
укупн жене
о

укупн жене
о

укупн неодре одређе укупн жене
о
ђено
но
о

неодр
еђено

одређе укупн жене
но
о

4418

2668

392

156

45

1

22

42

6

2

40

10

3

Кладов 1478
о

785

83

46

7

0

7

20

2

3

17

5

1

Мајдан 1484
пек

873

53

31

2

2

0

18

3

3

15

1

0

Бор

Неготи 1989 1042 116
57
1
0
1
12
3
3
9
1
1
н
Посматрано према подацима из табеле 2.5 у општини Неготин у месецу новембру 2019. године
укупно је 1989 незапослена лица а запослено је укупно 12 лица.
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2.2. Стање образовања
У Неготину постоје 4 средње школе и то: Неготинска гимназија, Техничка школа, Пољопривредна
школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково и Уметничка школа „Стеван Мокрањац“.
Неготинска гимназија има 294 ученика, у следећим смеровима: друштвено-језички, општи,
природно-математички, и ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику.
Пољопривредна школа са домом ученика „Рајко Боснић“ Буково има 305 ученика у следећим
смеровима: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехрамбени техничар, техничар за
фармацеутско индустријску производњу, пекар, оператер у прехрамбеној индустрији и месар.
Техничка школа има 218 ученика у следећим смеровима: електротехничар информационих
технологија, електротехничар рачунара, машински техничар моторних возила, аутоелектричар,
аутомеханичар, и механичар за грејну и расхладну технику.
Уметничка школа „Стеван Мокрањац“ има 47 ученика у следећим смеровима: музички сарадник –
теоретичар, и музички извођач.
Педагошки факултет у Врању, Високошколска јединица Неготин, функционише по окриљем
Универзитета у Нишу. Године 1996. отворено је Одељење у Неготину. На Педагошком факултету,
Високошколске јединице у Неготину студира око 118 активних студената основних академских студија на
смеру учитељ.
Дом културе „Стеван Мокрањац“ – Центар за образовну делатност Неготин успева да задовољи све
потребе грађана општине Неготин за организовање образовних садржаја. За програме где постоји довољан
број заинтересованих организују се самостална одељења или групе, а за појединачне случајеве, као активан
члан удружења Народних и Радничких универзитета Србије и Центар за образовну делатност сарађује са
свим сличним установама у земљи. У Центру за образовну делатност Неготин организују се курсеви за
стране језике и курсеви за занатска занимања.
3. Институције локалног тржишта рада
Спровођење политике запошљавања у надлежности је Министарства за рад, запошљавање, борачка и
социјална питања . Законом о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Службени гласник РС",
број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017-др. закон и 113/2017) одређено је да су носиоци послова
запошљавања Национална служба за запошљавање и агенције за запошљавање и дефинисан је њихов
положај и надлежност.
Национална служба за запошљавање обавља послове запошљавања, осигурања за случај
незапослености, остваривање права из осигурања за случај незапослености и других права и вођење
евиденције у области запошљавања. У Неготину егзистира филијала Националне службе за запошљавање
Бор.
У Бору је седиште Филијале Националне службе запошљавања која обухвата подручје општине Бор,
Мајданпек, Неготин и Кладово. Национална служба запошљавања реализује бројне активне мере
запошљавања на основу Националног акционог плана запошљавања и на основу обавеза које проистичу из
закона. У општини Неготин, као и у другим општинама, активне мере се реализују по одређеним квотама на
основу величине контигента незапослених и критеријума подстицања појединих мера зависно од
развијености општине и тежине решавања проблема незапослености.
Више година у општини Неготин делује и Локални савет запошљавања као стручно и саветодавно
тело општине Неготин састављено од представника општине, НСЗ, синдиката и стручњака.
IV
ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Подршка успостављању ефикасног и одрживог тренда раста запослености до краја 2020.године, уз
усклађивање политике запошљавања и инситуција тржишта рада са стандардима Европске уније, што
представља основни циљ политике запошљавања, пружиће се кроз остваривање појединачних циљева
политике запошљавања у 2020.години који су усмерени на:
1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење инситуција тржишта рада,
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка
регионалној и локалној политици запошљавања
3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.
Приоритети активне политике запошљавања у 2020. години су:
1.усклађивање понуде и тражње на тржишту рада,
2.отварање нових радних места,
3.побољшање образовања и обука у циљу развијања квалификоване радне снаге,
4.подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија,
5.подстицање развоја регионалне и локалне политике запошљавања.
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V
ПРОГРАМИ И МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Мере активне политике запошљавања које су усмерене ка унапређењу запослености а реализоваће се
преко Националне службе за запошљавање у сарадњи са општином Неготин у 2020.години су:
1. Субвенција за самозапошљавање
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима који се воде на евиденцији
Националне службе за запошљавање и имају завршену обуку за развој предузетништва.
Средства за самозапошљавање се одобравају у виду субвенције ради оснивања радње, задруге или
другог облика предузетништва, као и оснивања привредног друштва уколико оснивач заснива у њему радни
однос.
Субвенција за самозапошљавање у 2020. години додељује се незапосленом у једнократном износу
од 250.000,00 динара.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 1.200.000,00
динара. Очекивана средства од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
износе 1.050.000,00 динара, тако да ће укупна средства за финасирање ове мере износити најмање
2.250.000,00 динара у оквиру којих ће бити извршено 9 субвенција за самозапошљавање току 2020.године.
Ову меру, као део активне политике запошљавања, по одобреним захтевима спровешће Национална
служба за запошљавање након уплате средстава из буџета јединице локалне самоуправе и буџета Републике
Србије.
Међусобна права и обавезе у реализацији мере субвенционисања самозапошљавања биће
регулисана тројним уговором између корисника субвенције, Општине Неготин и Националне службе за
запошљавање.
2. Стручна пракса
Програм стручне праксе код јавног послодавца подразумева оспособљавање незапосленог за
самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање – квалификација, ради обављања
приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, без заснивања радног односа.
Програм стручне праксе траје 6 месеци, осим у случају када се спроводи и траје у складу са општим
односно посебним законом у циљу полагања стручног испита, а најдуже 12 месеци.
У програм стручне праксе се укључују незапослена лица која се по први пут стручно оспособљавају
за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће
од времена потребног за полагање приправничког или стручног испита, за преостали период потребан за
стицање услова за полагање приправничког или стручног испита.
Током трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:
1.ангажованим лицима на име новчане помоћи и трошкова превоза исплаћује средства у укупном
месечном износу од:
- 16.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,
- 12.000,00 динара за лица са средњим образовањем.
2. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести у складу са
законом.
Буџетом Општине Неготин као расположива средства за ову намену издвојена су 800.000,00 динара,
у оквиру којих ће бити ангажовано најмање 4 лица за наведени програм у току 2020. године. Овај програм
стручне праксе по одобреним захтевима спровешће Национална служба за запошљавање након уплате
средстава из буџета јединице локалне самоуправе.
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3. Програм -Сајам запошљавања општине Неготин
У оквиру активности Општине Неготин биће организован сајам запошљавања који ће организовати
Локални савет за запошљавање општине Неготин у сарадњи са Националном службом за
запошљавање.Резултати сајма запошљавања су:
1. остварени контакти између послодаваца и незапослених;
2. анимирање јавности у вези решавања проблема незапослености;
3. већа информисаност незапослених.
VI
ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА И МЕРА
Индикатори успешности ће се примењивати по методологији Националне службе за запошљавање.
На основу података који су достављени од Националне службе запошљавања филијале у Неготину,
дошло се до закључка да је најтраженији облик помоћи самозапошљавање.

Табела приоритета, мера и активности за реализацију Локалног акционог плана запошљавања
општине Неготин за 2020. годину
Планирани извори финансирања
Потребна

Програми, мере,

Носиоци

Очекивани
активности

Индикатори
резултат

активнос
ти и рок

финансијс
ка

Буџет
општине

средства

Републички
Донације
буџет
и друго

Циљ 1: Повећано запошљавање кроз подстицај развоју предузетништва

Програм
Субвенције за

Повећан

Број лица која

НСЗ и

самозапошљавање

број

су регистровалa

ЛСЗ

незапослених

предузетника

своју фирму

2.250.000

1.200.000

1.050.000

24.01.2020.
Програм
стручне
праксе код јавног и
приватног сектора за
најмање 4
лица

Повећан број
младих који
су стекли
практична
знања
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Број лица која су
обавила стручну
праксу

НСЗ и
ЛСЗ

Циљ 2: Организација сајма запошљавања у општини Неготин

Организација сајма
запошљавања у
општини Неготин

Боља
информисано
ст
незапослених
о могућности
запошљавања
Већи број
запослених у
општини
Неготин

Број запослених
након сајма
запошљавања
Број организација
које су потписале
уговорe
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Савет за
запошљав
ање
општине
Неготин,
НСЗ,

800.000

800.000
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На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр.
72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука
УС, 98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014,83/2018),члана 3 став 1. тачка 1) и члана 9. Одлуке о
прибављању, располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини Општине неготин
(,,Службени лист општине Неготин“, број:7/2019) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Неготин
(''Службени лист општине Неготин'', број:4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној
24.01.2020.године, доноси

РЕШЕЊЕ
О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Расписује се оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин јавним
надметањем у:
1) К.О:. Рајац, к.п.бр. 4848, површине 30 m2;
2) К.О:. Кобишница, к.п.бр. 1091/6, површине 616 m2;
3) К.О:. Кобишница, к.п.бр.685, површине 2447 m2.
Саставни део решења је оглас за отуђење предметног грађевинског земљишта у јавној својини
општине Неготин јавним надметањем.
Оглас ће бити објављен на огласној табли општине Неготин и званичној интернет страници општине
Неготин.
Формира се Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин у
следећем саставу:
1)
Весна Лазаревић, дипл.правник, председник,
2)
Аника Радојковић, правник, заменик председника,
3)
Радмила Аврамовић, дипл.правник, члан,
4)
Весна Цветковић, правник, заменик члана,
5)
Драгана Паовић, дипл.инж.грађевине, члан,
6)
Марија Петровић, пејзажни архитекта, заменик члана,
7)
Перица Станковић, инж.грађевине, члан,
8)
Марина Николић, дипл.инж.грађевине, заменик члана,
9)
Драгана Банковић, дипл.правник, члан,
10)
Раде Младеновић, дипл.инж.грађевине, члан.
Комисија је овлашћена да: прикупи пријаве по огласу за јавно надметање, спроведе поступак јавног
надметања, сачини записник о току јавног надметања и предложи Скупштини општине Неготин
доношење одлуке о отуђењу грађевинског земљишта учеснику јавног надметања са најповољнијом
понудом.
Решење објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
Број: 463-7/2020-I/07
Дана: 24.01. 2020. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 99. став 1. и 2. Закона о планирању и изградњи (,,Службени гласник РС” бр.
72/2009, 81/200-исправка, 64/2010 – Одлука УС, 24/2011,121/2012, 42/2013 – Одлука УС, 50/2013– Одлука
УС, 98/2013-Oдлука УС и 132/2014, 145/2014, 83/2018)), члана 3 став 1. тачка 1) Одлуке о прибављању,
располагању и размени грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин (,,Службени лист
општине Неготин“, број:7/2019) и члана 40. став 1. тачка 35. Статута општине Неготин (''Службени лист
општине Неготин'', број:4/2019), Скупштина општине Неготин на седници одржаној 24.01.2020.године,
расписује
ОГЛАС
О ПРВОМ ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ
СВОЈИНИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1.
Предмет отуђења је грађевинско земљиште у јавној својини општине Неготин у:
1.1. К.О:. Рајац, к.п.бр. 4848, површине 30 m2;
1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр. 4848,
К.О.: Рајац Инфорамцијом о локацији, број: 350-169/2019-IV/02 oд 26.7.2019. године, Одељења за
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин;
1.3. предметно земљиште се отуђује као комунално неуређено;
1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 1,53
евра по 1m2 земљишта;
1.5. гарантни износ: 4,59 евра.
2.
Предмет отуђења је грађевинско земљиште у јавној својини општине Неготин у:
1.1. К.О:. Кобишница, к.п.бр. 1091/6, површине 616 m2;
1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр.
1091/6, К.О.: Кобишница Инфорамцијом о локацији, број: 350-169/2019-IV/02 oд 26.7.2019. године,
Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине
Неготин;
1.3. предметно земљиште се отуђује као делимично комунално уређено;
1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 5,08
евра по 1m2 земљишта;
1.5. гарантни износ: 312,928 евра.
3.
1.1. К.О:. Кобишница, к.п.бр. 685, површине 2447 m2;
1.2. могућности и ограничења изградње на грађевинском земљишту дефинисани су за кп.бр.
1091/6, К.О.: Кобишница Инфорамцијом о локацији, број: 350-243/2018-IV/02 oд 27.9.2019. године,
Одељења за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине
Неготин;
1.3. предметно земљиште се отуђује као делимично комунално уређено;
1.4. почетна цена отуђења грађевинског земљишта за наведене катастарске парцеле износи 5,09
евра по 1m2 земљишта;
1.5. гарантни износ: 1.245,523 евра
Гарантни износ за учешће на јавном надметању је изражен у еврима, а уплаћује се у динарској
противвредности по званичном средњем курсу евра Народне банке Србије на дан уплате, на депозитни
рачун: 840-718804-26, модел 97 позив на број: 76-072, прималац: општина Неготин, сврха: гарантни
износ за учешће на јавном надметању за отуђење грађевинског земљишта.
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2. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Грађевинско земљиште биће продато учеснику јавног надметања који понуди највишу цену.
Учесник јавног надметања који нуди цену отуђења дужан је да понуди виши износ у односу на
претходно понуђену цену или одустане од јавног надметања.
Плаћање цене отуђења врши се 1) једнократно или 2) једнократно са правом на 30% попуста уколико
цена отуђења износи преко 600.000,00 динара или 3) на највише девет годишњих рата.
У случају плаћања на рате као средство обезбеђења може бити понуђена:
1)
неопозива и безусловна банкарска гаранција, наплатива на први позив и без приговора, на рок који
мора бити дужи три месеца од дана доспећа последње рате и која гласи на укупан износ недоспелих рата
цене отуђења прерачунатих у евре на дан закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије или
2)
хипотеком првог реда на непокретности чија је процењена тржишна вредност утврђена
вештачењем за 30% виша од укупог износа недоспелих рата цене отуђења прерачунатих у евро на дан
закључења уговора по средњем курсу Народне банке Србије, а у форми заложне изјаве оверене пред јавним
бележником.
Плаћање цене отуђења врши се у динарској противвредности по званичном средњем девизном курсу
евра Народне банке Србије на дан уплате.
Учесник који понуди највиши износ цене отуђења потписује изјаву о висини понуђене цене, начину
плаћања једнократно или у ратама, средству обезбеђења које ће поднети уколико је изабрао плаћање у
ратама.
Учесник који понуди да највиши износ цене отуђења плати једнократно са попустом од 30% дужан је
да у року од 15 дана од дана достављања решења изврши уплату цене отуђења.
Учесник који понуди да највиши износ цене отуђења плати на рате дужан је да износ од 10% од цене
плати у року од 15 дана од дана достављања решења, а да преостали износ плаћа у годишњим ратама.
Уколико учесник са најповољнијом понудом не уплати купопродајну цену у предвиђеном року
решењем или не приступи овери уговора пред јавним бележником најкасније 30 дана од наредног дана од
дана доношења решења или не достави средство обезбеђења у року од 30 дана од дана овере уговора,
решење ће бити стављено ван снаге односно уговор ће бити раскинут, а право на повраћај гарантног износа
губи.
Купац неће бити уведен у посед грађевинског земљишта и неће имати право грађења на грађевинском
земљишту пре правноснажности уписа својине на грађевинском земљишту и хипотеке на непокретности у
катастру непокретности.
Купцу неће бити дата сагласност за упис права својине на грађевинском земљишту у катастру
непокретности, пре достављања банкарске гаранције.
Увид у документацију о непокретностима могуће је остварити у канцеларији 71 Општинске управе
општине Неготин, трг Стевана Мокрањца 1, од 13.00. до 14.00. часова након објављивања огласа.
Само заинтересованим лицима за учешће на јавном надметању који у канцеларији 71 Општинске
управе општине Неготин радним данима у току огласног рока од 13.00 до 13.30. часова поднесу, најкасније
дан пре дана разгледања, писану пријаву са именом и презименом и контакт телефоном пружиће се
могућност да разгледају непокретност уторком и четвртком у току огласног рока, а о часу разгледања ће
бити обавештени од стране комисије.
Непокретности се отуђују у постојећем - "виђеном" стању, тако да учесник јавног надметања се одриче
било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности и
општина Неготин не сноси одговорност за штету или трошкове које претрпи после одржаног јавног
надметања уколико учесник јавног надметања пропусти могућност да оставри увид у докуметацију и упозна
се са условима отуђења и стањем непокретности.
Право учешћа на јавном надметању имају сва правна и физичка лица.
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Пријава садржи:
а) све податке о подносиоцу пријаве:
- за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, телефон
и мора бити потписана и прилаже се фотокопија личне карте, или пуномоћје за заступање које мора бити
оверено од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца пријаве, доказ о уплати гарантног
износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату који банка издаје на захтев клијента,
а у којој су наведени сви подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен;
- за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број
грађана, телефон, назив радње, матични број, порески идентификациони број, оригинални извод из регистра
привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од 30
дана, образац оверених потписа овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног
лица за заступање, или пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника за лице
које заступа подносиоца пријаве; доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату
или налога за исплату или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви
подаци којима се потврђује да је гарантни износ плаћен;
- за правна лица - назив и седиште, матични број, порески идентификациони број, број телефона, извод
из регистра привредних друштава, потврду о пореском идентификационом броју, образац оверених потписа
овлашћених лица за заступање тзв. ОП образац, потпис и печат овлашћеног лица за заступање, или
пуномоћје за заступање које мора бити оверено од стране јавног бележника за лице које заступа подносиоца
пријаве; доказ о уплати гарантног износа са потврдом о извршењу налога за уплату или налога за исплату
или налога за пренос који банка издаје на захтев клијента, а у којој су наведени сви подаци којима се
потврђује да је гарантни износ плаћен;
б) податке из огласа о грађевинском земљишту за који се пријава подноси и броју и датуму огласа,
средству обезбеђења који се нуди, начину плаћања цене отуђења (једнократно или у ратама).
Обавезан садржај пријаве утврђен је обрасцем пријаве који се може преузети искључиво електронским
путем преко www.negotin.rs. или у пријемној канцеларији Општинског услужног центра Општинске управе
општине Неготин, међуспрат, трг Стевана Мокрањца 1, Неготин. Пријава се доставља на адресу: Општина
Неготин, трг Стевана Мокрањца 1 , Неготин сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова у пријемној
канцеларија Општинског услужног центра, у затвореној коверти са видљивом назнаком:,,Понуда за отуђење
непокретности из својине општине Неготин по огласу број: 463-___/2020-I/01 од ____.2020.године,
лицитација број:___“ , а на полеђини коверте учесник јавног надметања назначује назив, адресу, телефон и
контакт особу.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од објављивања огласа на огласној табли општине Неготин и
званичној интернет страници општине Неготин wwwnegotin.rs (где се поред огласа објављује: обрасци
пријава на оглас, информацја о локацији, извештаји о комуналној уређености) и то до 15.00 часова. Уколико
крајњи рок падне у нерадни дан, крајњи рок за достављање пријаве се помера на први наредни радни дан и
то до 15.00 часова. Пријаве које стигну после наведеног рока сматраће се неблаговременим.
Јавно надметање ће се обавити другог радног дана по истеку рока за пријем пријаве и то у 13.00 часова
часова у просторијама мале сале Скупштине општине Неготин, трг Стевана Мокарањца 1.
Обавештење о почетку и истеку огласног рока, крајњем року за подношење пријава за јавно надметање
и дану јавног надметања биће објављено на wwwnegotin.rs.
Поступак спроводи Комисија за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Неготин.
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то
предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно
објављеном огласу. Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању
сматраће се да је одустао од јавног надметања Непотпуне, односно неблаговремене понуде се одбацују.
Подносилац неблаговремене односно непотпуне пријаве не може да учествује на јавном надметању
Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна
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пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се
непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати
купопродајну цену, губи право на повраћај гарантног износа.Учесник који понуди највиши износ
купопродајне цене потписује изјаву о висини понуђене цене коју је дужан да уплати у року уврђеном овим
огласом, а уколико то не учини губи право на повраћај гарантног износа.Учесници јавног надметања који
нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај гарантног износа и трошкова учешћа на
јавном надметању у року од 8 дана од дана одржаног јавног надметања.
Купац има обавезу да плати: трошкове овере уговора о купопродаји пред јавним бележником, порез на
пренос апсолутних права, трошкове укњижбе права својине, трошкове овере заложне изјаве пред јавним
бележником, трошкове укњижбе хипотеке, трошкове прибављања банкарске гаранције.
За ближе информације обратити се у канцеларији 71 Oпштинске управе општине Неготин, лице за
контакт: Ружица Милановић, тел. број 0698482727.
Број: 463-7/2020-I/07
Дана: 24.01. 2020. године
Неготин

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 12. став 14. Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“ ,број: 36/2015,
44/2018 - др. закон и 95/2018), члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
број:129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 40. тачка 69.Статута општине Неготин
( „Сл.лист општине Неготин“, бр 4/2019),Скупштина општине Неготин, на седници одржаној, дана
24.01.2020. године, донела је
РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ
НАДЗОРА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Члан 1.
У Решењу о образовању комисије за координацију инспекцијског надзора из изворне надлежности
општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, бр. 31/2018) у тачки II, под редним бројем 6. уместо: „
Инспектор канцеларијске контроле“ треба да стоји: „ Порески инспектор“.
У истој тачки редни број 7. брише се.
Члан 2.
У тачки IV у подтачки 1) уместо: „Мерлина Селенић“, треба да стоји „ Богдан Гугић“, док у
подтачки 3) уместо: „Далибор Ранђеловић“, треба да стоји.“ Љутица Јовановић“.
Члан 3.
Ово Решење објавити у „ Службеном листу општине Неготин“.

Број: 016-3/2020-I/07
24.01.2020. године
Неготин
СКУПШТИНА ОПШТIНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНIК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 40. тачке 49. и 69. Статута општине Неготин ( „Сл. лист општине Неготин“, бр.
4/2019), а у вези члана 61., 62., 64. и 64а Закона о пољопривредном земљишту ( „Сл. гласник РС“ , бр.
62/2006, 65/2008-др. закон, 41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/2018-др.закон), Скупштина општине Неготин, на
седници одржаној 24.01.2020. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА
ЈАВНОГНАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

I
У решењу о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Неготин број: 32072/2016-I/08 од 20.04.2016. године ( „Сл.лист општине Неготин“, бр. 7/2016) у члану II у делу „Чланови
Комисије“ под редним бројем 1. уместо „Милован Бранковић, геодетски иннжењер“ треба да стоји „Мирјана
Баланесковић, струковни инжењер геодезије-специјалиста“, под редним бројем 3. уместо „Александра
Матић, дипл. инж. пољопривреде треба“ да стоји „Владимир Станковић, инж. заштите животне средине“.
II
Ово решење објавити у „ Службеном листу општине Неготин“

Број: 320-11/2020-I/07
24.01.2020. године
Неготин

СКУПШТIНА ОПШТIНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНIК,
мр Милан Уруковић,с.р.
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На основу члана 17. став 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним
ситуацијама ( „Сл. гласник РС“, бр. 87/2018), члана 20. тачка 15. Закона о локалној самоуправи ( „ Сл.
гласник РС“ 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 25. Пословника о раду
Општинског већа општине Неготин („ Сл. лист општине Неготин“, бр.23/2008 и 35/2014), Општинско веће
општине Неготин, на седници одржаној, 17. 01. 2020. године, донело је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН
Члан 1.
УСВАЈА СЕ План заштите и спасавања за територију општине Неготин.
Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је План заштите и спасавања за територију општине Неготин.
Члан 3.
Одлуку објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

Број: 870-2/2020-III/07
Дана: 17. 01. 2020. године
Неготин

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ,
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

24.01.2020.
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На основу члана 65. став 1. тачка 23. Статута општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“, број 4/2019), председник општине Неготин, доноси

РЕШЕЊЕ
О ФОРМИРАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ И СПРОВОЂЕЊЕ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА
ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ НЕГОТИН ЗА 2020. ГОДИНУ
I
ФОРМИРА СЕ Комисија за израду и спровођење Локалног акционог плана запошљавања општине
Неготин за 2020. годину у следећем саставу:
1. Милоје Банковић, координатаор
2. Марина Марковић, члан
3. Дане Суруџић, члан
4. Слађана Стојановић, члан
5. Маријана Ђорђевић, члан
6. Неда Јанковић, члан
7. Слободан Дијановић, члан.
II
Задатак Комисије је да изради нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Неготин за
2020. годину, прибави мишљења на исти од Локалног савета за запошљавање на територији општине
Неготин и достави председнику општине Неготин и Општинском већу ради утврђивања предлога и
упућивања истог Скупштини општине на усвајање.
Основ израде плана је Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености (,,Сл.гласник
РС“, број:36/09, 88/10, 38/15, 113/17-др.закон и 113/17), Национална стратегија запошљавања за период
2011-2020. године (,,Службени гласник РС“, број:37/11) и Национални акциони план запошљавања за 2020.
годину (,,Службени гласник РС“, број:94/19).
Задатак Комисије је и да припреми јавни позив за реализацију мера активне политике запошљавања
– стручне праксе предвиђене Локалним акционим планом запошљавања општине Неготин за 2020. годину,
врши обраду захтева/пријава по објављеном позиву/конкурсу и донесе одлуке.
III
Решење ступа на снагу даном доношења.
IV
Решење објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“
V
Решење доставити:Члановима Комисије и архиви.

Број: 101-1/2020-II/05
Дана:15.01.2020.године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл.педагог физичкe културе,с.р.
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На основу члана 65. став 1. тачка 9. Статута општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин”,
број:4/2019) члана 2. Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа општине Неготин
(,,Службени лист општине Неготин“, број:16/2017), Председник општине Неготин , д о н о с и

ПРОГРАМ
О СТИПЕНДИРАЊУ СТУДЕНАТА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА И
УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
Утврђује се Програм стипендирања студената и ученика средњих школа који садржи: број
стипендија и врсту дефицитарних струка и занимања, број стипендија за посебно надарене студенте, број
стипендија за ученике средњих школа.
I - Програм стипендирања студената високошколских установа које образују кадрове дефицитарних
струка и занимања у општини Неготин:
1. Наставник немачког језика..............................................................................1 стипендија
2. Наставник математике.....................................................................................1 стипендија
3. Наставник физике.............................................................................................1 стипендија
4. Наставник рачунарства и информатике ........................................................1 стипендија
5. Инж.машинства ...............................................................................................1 стипендија
6. Дефектолог-олигофренолог ...........................................................................1 стипендија
7. Проф. музике, смер: дириговање, етномузиколог........................................1 стипендија
II - Програм стипендирања посебно надарених студената који су према наставном програму
високошколске установе постигли просечну оцену најмање 9,00 и имају најмање остварених 120 ЕСПБ
поена.................................................................................................................................... 2 стипендије
III - Програм стипендирања ученика средњих школа. ................................. 25 стипендије
Овај Програм објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“.
Број: 670-1/2020-II/05
Дана: 09.01.2020.године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл.педагог физичке културе,с.р.

24.01.2020.
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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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине
Неготин”, број: 18/2019), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 130 – опште услуге, позиција
171, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 3.400.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 13-развој културе и
информисања 0201, програмска активност-остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања 0201-0004, функција 830 – услуге емитовања и штампања, на позицији 121-субвенције
приватним предузећима, економској класификацији 454100 – текуће субвенције приватним предузећима.
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 2020.
годину, број: 401-26/2020-IV/04 од 16.01.2020. године за одобравањем додатних средстава за редован рад
Општинске управе општине Неготин, одобравају се додатна средства у износу од 3.400.000,00 динара из
текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019), у
разделу 5, програму 13-развој културе и информисања 0201, програмској активности – остваривање и
унапређивање јавног интереса у области јавног информисања 0201-0004, функцији 830 – услуге емитовања и
штампања, планирана средства на позицији 121- субвенције приватним предузећима, економској
класификацији 454100 – текуће субвенције приватним предузећима-расподела средстава врши се по
конкурсу, недовољно су планирана за финансирање редовних активности у 2020. години.
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: 401-26/2020-II/04
Дана: 17.01.2020. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.
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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, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 16. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020. годину
(“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), председник општине Неготин, д о н о с и

РЕШЕЊЕ
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
I
Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине
Неготин”, број: 18/2019), у разделу 5- Општинска управа, програм 15-опште услуге локалне самоуправе
0602, програмска активност – текућа буџетска резерва 0602-0009, функција 130 – опште услуге, позиција
171, економска класификација 499100 – средства резерве – текућа резерва, одобравају се средства у износу
од 800.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 11-социјална и дечија
заштита 0901, програмска активност-једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функција 090 –
социјална заштита некласификована на дсругом месту, на позицији 105-дотације невладиним
организацијама, економској класификацији 481900 – дотације осталим непрофитним институцијама.
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 2020.
годину, број: 401-39/2020-IV/04 од 22.01.2020. године за одобравањем додатних средстава за редован рад
Општинске управе општине Неготин, одобравају се додатна средства у износу од 800.000,00 динара из
текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019), у
разделу 5, програму 11-социјална и дечија заштита 0901, програмској активности – једнократне помоћи и
други облици помоћи 0901-0001, функцији 090 – социјална заштита некласификована на другом месту,
планирана средства на позицији 105 - дотације невладиним организацијама, економској класификацији
481900 – дотације осталим непрофитним институцијама – организације и удружења грађана – распоред и
коришћење средстава врши се по конкурсу и по датој сагласности председника општине, недовољно су
планирана за финансирање редовних активности у 2020. години.
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: 401-39/2020-II/04
Дана: 22.01.2020. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.

24.01.2020.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-38/2020-II/04
22.01.2020. 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2020.
годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), председник општине Неготин, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ
УПРАВИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. 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 144-остале донације, дотације и трансфери, економска класификација 465100остале текуће дотације и трансфери у износу од 1.000.000,00 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
2020.годину, и то:
- позиција 144 - остале донације, дотације и трансфери, економска класификација 465100- остале
текуће дотације и трансфери у износу од 1.000.000,00 динара, за 9,81%, извор финансирања 01.
III
Износ од 1.000.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету
општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад Општинске управе општине
Неготин и то на позицији 126-дотације невладиним организацијама, економска класификација 481900дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5 - физичка
култура, програма 14 - развој спорта и омладине 1301, програмске активности - подршка локалним
спортским организацијама, удружењима и савезима1301-0001, функције 810-услуге рекреације и спорта.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2020.годину и Финансијског плана за рад
Општинске управе општине Неготин за 2020. годину.
V
О реализацији
администрацију.

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

VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи
„Службеном листу општине Неготин“.

општине Неготин, објавити у
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Образложење
Чланом 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) 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.
Председник општине доноси решење о повећању односно смањењу апропријације путем
преусмеравања.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: 18/2019), у
разделу 5 - физичка култура, програму 14 - развој спорта и омладине 1301, програмској активности подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 1301-0001, функцији 810-услуге
рекреације и спорта, позицији 126-дотације невладиним организацијама - Спортски савез, економској
класификацији 481900-дотације осталим непрофитним институцијама-Спортски савез, извор финансирања
01, нису предвиђена довољна средства за физичку културу.
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.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе,с.р.

24.01.2020.
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На основу члана 4. став 8. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', 21/2016, 113/2017, 113/2017 – др.закон и 95/2018) и члана 30. став 1.
тачка 5. Одлуке о Општинској управи општине Неготин – пречишћен текст („Сл.лист општине Неготин“,
бр.22/2018), начелник Општинске управе општине Неготин, доноси

ЗАКЉУЧАК

I - Правилник о оцењивању службеника у Општинској управи општине Неготин (“Сл. лист општине
Неготин”, бр.4/2017 и 7/2017) престаје да важи.
II - Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у “Службеном листу општине
Неготин”.

Образложење

У складу са овлашћењем прописаним чланом 133б Закона о запосленима у аутономним покрајинама
и јединицама локалне самоуправе, Влада Републике Србије донела је Уредбу о оцењивању службеника (“Сл.
гласник РС”, бр.2/2019) којом се уређују мерила за оцењивање и поступак оцењивања службеника у
органима, службама и организацијама аутономне покрајине и јединицама локалне самоуправе.
Обзиром да се поступак оцењивања службеника у Општинској управи општине Неготин спроводи
на основу чланова 132а до 133ж Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне
самоуправе и применом поменуте Уредбе, то је и донет закључак као у диспозитиву.
Закључак доставити: Служби за заједничке послове, општинског услужног центра и информатике
и архиви.

Број: 112-1/2020-IV/06
13. јануар 2020. године
Неготин

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НАЧЕЛНИК,
Зорица Мијушковић, дипл.правник,с.р.
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