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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС“, број: 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 б
– Одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др.закон, 87/2018 и 23/2019) и члана 3. тачка 6. и
члана 26. став 1. Пословника Општинског већа општине Неготин (,,Службени лист општине
Неготин“, број: 23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине Неготин на седници одржаној
дана 10.3.2020. године, д о н о с и

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

Члан 1.
У Одлуци о оснивању Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на
путевима Општине Неготин (,,Службени лист општине Неготин“, број: 7/2017 7/2018, 24/2018
и 5/2019), у члану 2. став 1. тачка 2) уместо „Мерлина Селенић“ треба да стоји: „Богдан
Гугић“.

Члан 2.
Ову Одлуку објавити у ,,Службеном листу општине Неготин“.

Број: 344- 38/2020-III/07
Дана: 10.3.2020. године
Неготин

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

13.04.2020.
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На основу члана члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник
РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС,
50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др.
Закон), члана 32. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и
урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.), мишљењу
Комисије за планове општине Неготин број: 350-28/2020-IV/02 од 05.02.2020. године и члана
40. став 1. тачка 6. и члана 65. тачка 25. Статута општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“, бр. 4/2019), Председник општине Неготин доноси
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС
ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ У ПРАХОВУ
Члан 1.
Приступа се изради Измена и допунa Плана детаљне регулације за комплекс хемијске
индустрије у Прахову („Службени лист општине Неготин“ 21/2014) (у даљем тексту: Измена и
допуна Плана)
Члан 2.
Граница обухвата Измена и допунa Плана започиње са крајњег југоисточног дела
комплекса и то: од тромеђе парцеле пута кп.бр. 5481/3, кп.бр. 5067 и кп.бр. 5077. Од ове почетне
тачке граница се пружа правцем југоисток –северозапад, југозападном границом парцеле кп.бр.
5481, у дужини око 1710м до тромеђе парцела поменутог пута са кп.бр. 4278 и кп.бр. 4283. Од
ове тачке граница пресеца пут и мења правац, пружајући се југозападном страном кп.бр. 5833/1
у правцу северозапада, у више прелома у дужини од око 820м. Од ове тачке граница сече пут
кп.бр. 5479, и наставља да се пружа ка северозападу, пратећи границу парцеле поменутог пута,
све до тромеђе са кп.бр. 5478 и кп.бр. 4223. У овој тачки мења правац уз западну границу
парцеле кп.бр. 5479, све до петомеђе к.п. бр. 5810/1, 5456/7, 5478, 5479 и 2544. Од ове тачке
граница се пружа северозападном границом к.п. бр. 2544, све до тромеђе са к.п. бр. 5810/1 и
2543, где наставља да прати границу парцеле 2543, мењајући правац у више прелома, све до
тромеђе са к.п. бр. 2389/5 и 2460. Даље наставља да се креће у правцу југоистока границама
парцела к.п. бр. 2460, 2417/1, 2417/2, 2417/1 и 2385/1 све до тромеђе последње парцеле са к.п.
бр. 2389/5 и 2300. У овој тачки граница под правим углом мења правац и прати источну
кп.бр.2389/5 и кп.бр.2389/2 у правцу североистока, до регионалног пута Прахово- Радујевац,
што је уједно и тромеђа парцела поменутог пута кп.бр. 5822/1, кп.бр. 2389/2 и кп.бр. 433/3. Од
ове тачке граница се пружа правцем запад-исток, јужном границом парцеле регионалног пута
Прахово- Радујевац кп.бр. 5822/1, у више прелома у дужини од око 1330м, до тромеђе поменуте
парцеле пута, кп.бр. 1491 и кп.бр.1501/2. Граница се даље пружа југозападном границом пута
кп.бр. 1501/2, затим наставља уз границе кп.бр. 1419/5, 1196/1, 1195/2, 1193/2, 5821/8, до
тромеђе последње парцеле са кп.бр. 6513 и кп.бр. 1147/1. У овој тачки граница мења правац и
наставља да се креће североисточно уз границу кп.бр. 6513, до тромеђе са кп.бр. 6514 и 550/54,
затим креће ка северозападу пратећи границу парцеле 550/54, све до четворомеђе са кп.бр.
5821/9, 550/56 и 550/55. Од ове тачке граница се пружа североисточно границом кп.бр. 550/55.
до тромеђе са кп.бр. 550/56 и кп.бр. 6514, чију границу наставља да прати у више прелома све
до тромеђе са кп.бр. 5821/2 и 1147/2. Даље се креће у правцу североистока границама парцела
кп.бр. 1147/2, 1143, 1142, 1141, 1140 и 1139 све до тромеђе са кп.бр. 5821/3 и 1116/3. Наставља
да прати границу пута кп.бр. 1116/3 у више прелома, до тромеђе са кп.бр. 2663 и 2664, а затим
иде дуж југоисточне границе кп.бр. 2663, све до пута кп.бр. 5537. У овој тачки мења правац и
настаља да се пружа југозападним границама кп.бр. 2663, 2662/2, 2661/2 и 2660/2, до
четворомеђе поледње парцеле са кп.бр. 1018, 5824/1, 1076 и 714, чију северозападну границу
прати до тромеђе са кп.бр. 1059 и 5830/1. Од ове тачке граница наставља уз североисточну
границу кп.бр. 1045, 1044 и 5532, где се прелама ка југозападу пратећи границу парцеле кп.бр.
5532, све до тромеђе са кп.бр. 853 и 5831, где мења правац и наставља да се креће уз
југоисточну границу кп.бр. 5831, до тромеђе са кп.бр. 856 и 5481/3. Пресеца парцелу пута кп.бр.
5481/3 и спаја се са почетном тачком.
Укупна површина оквирног обухвата планског подручја износи 302 ha.
Ова Одлука садржи оквирну границу планског подручја. Коначна граница планског
подручја биће дефинисана најкасније у фази израде Нацрта плана.
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Члан 3.
Плански документи ширег подручја, од значаја за израду овог Плана, су:
•
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020.године („Службени гласник РС”,
бр.51/11);
•
Регионални просторни план Тимочке крајине („Службени гласник РС”, бр.51/11);
•
Просторни план општине Неготин („Службени лист општине Неготин”, бр.16/11);
Услови и смернице за израду Плана детаљне регулације садржани су у следећим плановима и
документима:
•
План генералне регулације за насеље Прахово (У току је израда Измене Плана
генералне регулације за насеље Прахово на основу Одлуке о изради Измене Плана генералне
регулације за насеље Прахово од 29.11.2019.године, („Службени лист општине Неготин”,
бр.17/2019)
Потребне подлоге за израду Плана су:
•
Планови катастра непокретности РГЗ-а за предметни обухват по граници Плана (ДКП)
Члан 4.
Начела планирања, коришђења, уређења и заштите простора заснивају се на
принципима уређења и коришћења простора утврђеним чланом 3. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон), и смерницама датим у горе наведеној планској
документацији, као и другој законској регулативи.
Члан 5.
План детаљне регулације садржаће нарочито: границу плана и обухват грађевинског
подручја, поделу простора на посебне целине и зоне, детаљну намену земљишта, регулационе
линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за обележавање на
геодетској подлози, нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план), попис
парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте, коридоре и капацитете за
саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру, мере заштите културно –
историјских споменика и заштићених природних целина, локације за које се обавезно израђује
урбанистички пројекат, односно расписује конкурс, правила уређења и правила грађења по
целинама и зонама и друге елементе значајне за спровођење плана.
Принципи планирања дефинишу се кроз:
•
примену и поштовање законске регулативе и правила струке у поступку планирања;
•
заштита јавног интереса;
•
заштита и унапређење животне средине;
•
дефинисање намене површина и правила уређења и грађења у обухвату за све
планиране садржаје;
•
дефинисање могућности и начина саобраћајног повезивања;
•
дефинисање свих потребних елемената за спровођење плана и реализацију планираних
садржаја;
•
стварање услова за изградњу инфраструктуре и даље адекватно техничко и комунално
опремање локација.
Члан 6.
Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање урбанистичких, архитектонских,
техничких, инфраструктурних и саобраћајних предуслова за ширење хемијског комплекса
„Еликсир Прахово“ ради прилагођавања новим технолошким решењима, као и за изградњу
компатибилних погона и индустријских паркова, а све ради обезбеђења услове за дугорочан
развој предметног подручја као и унапређење енергетске ефикасности садашњих и будућих
објеката и погона.
Члан 7.
Концептуални оквир Измена и допуна Плана чине измене унутар постојећег обухвата
Плана детаљне регулације, као и проширење обухвата постојећег Плана и стварање планског
основа за ширење фабричког комплекса „Еликсир Прахово“.
Измене и допуне ће бити успостављене кроз предложену основну намену простора,
начин коришћења, уређења и заштиту планског подручја у складу са смерницама из Плана
генералне регулације за насеље Прахово.
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Члан 8.
Измене и допуне Плана детаљне регулације ће израдити предузеће за инжењеринг,
консалтинг, пројектовање и изградњу „СЕТ“ д.о.о. Шабац.
Средства за израду Измена и допунa Плана детаљне регулације обезбеђује Еликсир
Прахово д.о.о . Прахово.
Члан 9.
Излагање нацрта Измена и допуна Плана на јавни увид врши се после обављене стручне
контроле од стране Комисије за планове општине Неготин.
Нацрт Измена и допуна Плана излаже се на јавни увид у просторијама општине
Неготин, у трајању од 30 дана од дана оглашавања.
Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид, као и време и место одржавања јавне
седнице, оглашава се у дневном и локалном листу, огласној табли у згради Скупштине општине
и путем локалних електронских медија.
О излагању нацрта Измена и допуна Плана на јавни увид стараће се Одељење за
урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, Општинске управе општине Неготин.
По завршеном јавном увиду, Комисија за планове општине Неготин одржава јавну
седницу и припрема извештај о обављеном јавном увиду у нацрт планског документа.
Извештај о стручној контроли нацрта Измена и допуна Плана и извештај о обављеном јавном
увиду представљају саставни део образложења предлога Измена и допуна Плана који се упућује
Скупштини општине Неготин на доношење.
Члан 10.
Обрађивач плана дужан је да Измене и допуне Плана детаљне регулације изради у
свему према одредбама важећег закона и подзаконских аката.
План мора да садржи све елементе утврђене чланом 28. и 29. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон). Графички део плана детаљне регулације мора бити
израђен у дигиталном облику (dwg формату) у свему у складу са чланом 28. и 29. Правилника о
садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања
("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.) и у складу са чланом 13. и 17. Правилника о
садржини и начину вођења и одржавања Централног региста планских докумената,
информационог система о стању у простору и локалног информационог система и дигиталном
формату достављања планских докумената („Сл. гласник РС“, број 33/2015).
Члан 11.
Саставни део ове Одлуке је и Решење о приступању изради Стратешке процене утицаја
Измене и допуне Плана на животну средину, која је донета на основу решења Одељења за
урбанизам и грађевинарство Општинске управе Неготин, бро:ј 501-15/2020-IV/02 од 06.02.2020.
год.
Члан 12.
Ово решење ће бити поднето на потврду Скупштини општине Неготин, чим она буде у
могућности да се састане.
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Неготин“

Број: 350-67/2020-II /07
13.4.2020. године
Неготин

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић, дипл. педагог физичке културе
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у 46. став 1. Закона о планирању и
изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011,
121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014,
83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. Закон), члану 32. Правилника о садржини , начину и поступку
израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 од
3. маја 2019.) и члану 42. став 1. тачка 6. Статута општине Неготин („Сл. лист општине.
Неготин“, број 4/2019) који прописуjу надлежност скупштине за доношење урбанистичких
планова, док члан 65. тачка 25. прописује да Председник општине доноси акта из надлежности
Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да
их поднесе на потврду Скупштине чим она буде у могућности да се састане.
Циљ израде Измена и допуна Плана је стварање урбанистичких, архитектонских,
техничких, инфраструктурних и саобраћајних предуслова за ширење хемијског комплекса
„Еликсир Прахово“ ради прилагођавања новим технолошким решењима, као и за изградњу
компатибилних погона и индустријских паркова, а све ради обезбеђења услове за дугорочан
развој предметног подручја као и унапређење енергетске ефикасности садашњих и будућих
објеката и погона.
Концептуални оквир Измена и допуна Плана чине измене унутар постојећег обухвата
Плана детаљне регулације, као и проширење обухвата постојећег Плана и стварање планског
основа за ширење фабричког комплекса „Еликсир Прахово“. Измене и допуне ће бити
успостављене кроз предложену основну намену простора, начин коришћења, уређења и заштиту
планског подручја у складу са смерницама из Плана генералне регулације за насеље Прахово.
На нацрт Одлуке позитивно мишљење је дала Комисија за планове ошштине Неготин
на седници одржаној 05.02.2020.године.
Поступајући по захтеву Општине Неготин, Одељење за урбанизам и грађевинарство је
донело решење о приступању изради стратешке процене утицаја плана на животну средину
брoj: 501-128/2019-IV/02.
За реализацију ове Одлуке није потребно ангажовати финансијска средства из буџета
Општине Неготин.
Из напред изнетог Председник општине Неготин донео је горе наведену одлуку.
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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 297.000,00 динарa, основној школи
„Стеван Мокрањац” Кобишница.
II
Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програма 9 –
основно образовање и васпитање 2002, програмске активности – функционисање основних
школа 2002-0001, функције 912 – основно образовање,
на позицији 102, економска
класификација 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код корисника економска
класификација 483100-новчане казне и пенали по решењу судова у износу од 297.000,00 динара
за надокнаду трошкова парничног поступка по тужби Ивице Живковића из Буковча, против
тужене ОШ Стеван Мокрањац” Кобишница, чији је заступник директор Анђелка Баланесковић,
према Пресуди Републике Србије Апелационог суда у Нишу, број: 12Гж1 1740/2018 од
24.12.2019.године
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 захтева основне школе „Стеван Мокрањац” Кобишница за одобравањем
додатних средстава, од 29.01.2020.године, наш број: 401-57/2020-IV/04 од 30.01.2020. године и
Пресуде Републике Србије Апелационог суда у Нишу, број: 12Гж1 1740/2018 од
24.12.2019.године, одобравају се додатна средства у износу од 297.000,00 динара из текуће
резерве ОШ „Стеван Мокрањац” Кобишница.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
18/2019), у разделу 5, програму 9 – основно образовање и васпитање 2002, програмској
активности – функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – основно образовање,
позицији 102, економској класификацији 4631- текући трансфери осталим нивоима власти, код
корисника економској класификацији на четвртом нивоу 483100 – новчане казне и пенали по
решењу судова, нису планирана финансијска средства у 2020. години за надокнаду трошкова
парничног поступка по тужби Ивице Живковића из Буковча, против тужене ОШ Стеван
Мокрањац” Кобишница, чији је заступник директор Анђелка Баланесковић, према Пресуди
Републике Србије Апелационог суда у Нишу, број: 12Гж1 1740/2018 од 24.12.2019.године
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: Основној школи „Стеван Мокрањац” Кобишница, Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију
и архиви Општинске управе општине Неготин.
Број: 401-57/2020-II/04
Дана: 30.01.2020. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-67/2020-II/04
03.02.2020. 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
ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација председнику општине Неготин, у оквиру законом
предвиђене могућности, до 10% апропијације, раздео 2-председник општине, програм 16политички систем локалне самоуправе 2101, програмска активност-функционисање извршних
органа 2101-0002, функција 111–извршни и законодавни органи, позиција 31, економска
класификација 465000-остале дотације и трансфери, економска класификација на четвртом
нивоу 465100- остале текуће дотације и трансфери, у износу од 10.000,00 динара, извор
финансирања 01, за 1,27%, ради обезбеђења средстава за редован рад председника општине
Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2020.годину, и то:
- позиција 31, економска класификација 465000- остале дотације и трансфери,
економска класификација на четвртом нивоу 465100-остале текуће дотације и трансфери, у
износу од 10.000,00 динара, за 1,27%, извор финансирања 01.
III
Износ од 10.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком
о буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за редован рад
председника општине Неготин и то:
- на позицији 34, економска класификација 485000-накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа, економска класификација на четвртом нивоу 485100накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, извор финансирања 01,
у оквиру раздела, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.
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 председника општине Неготин за 2020. годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
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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 2-председник општине, програму 16- политички систем локалне самоуправе
2101, програмској активности-функционисање извршних органа 2101-0002, функцији 111–
извршни и законодавни органи, позицији 34, економској класификацији 485000-накнада штете
за повреде или штету нанету од стране државних органа, економској класификацији на четвртом
нивоу 485100- накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа, извор
финансирања 01, нису предвиђена довољна срдства за иплату накнаде за неискоришћени
годишњи одмор због престанка мандата потпредседника општине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-60/2020-II/04
03.02.2020. 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 ЦЕНТРУ
ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Центеру за социјални рад, у оквиру законом
предвиђене могућности, за раздео 5, програм 11-социјална и дечија заштита 0901, програмску
активност – једнократне помоћи и други облици помоћи 0901-0001, функцију 090 – Социјална
заштита некласификована на другом месту, позиција 106 – намена – услуге по уговору,
економска класификација 423500-стручне услуге у износу од 309.000,00 динара, извор
финансирања 13, ради обезбеђења средстава за редован рад Центра за социјални рад.
II
Промена апропријације односи се на промену у Финансијском плану, за 2020. годину
тако што се умањује:
- намена – услуге по уговору, економска класификација 423500-стручне услуге у
износу од 309.000,00 динара, извор финансирања 13.
III
Износ од 309.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у
Финансијском плану буџетског корисника за 2020.годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад Центра за социјални рад на позицији 106, економска класфикација 4631-текући
трансфери осталим нивоима власти, код корисника:
- за намену – плате, додаци и накнаде запослених, економска класификација 411100плате, додаци и накнаде запослених у износу од 255.000,00 динара,
- за намену – социјални доприноси на терет послодавца, економска класификација
412100- допринос за пензијско и инвалидско осигурање у износу од 30.000,00 динара и
економска класификација 412200- допринос за здравствено осигурање у износу од 14.000,00
динара и
- за намену – остале дотације и трансфери, економска класификација 465100-остале
текуће дотације и трансфери у износу од 10.000,00 динара, у оквиру раздела, главе, програма,
програмске активности и функције из става 1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити измене у Финансијском плану
Центра за социјални рад за 2020.годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Центру за социјални рад, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
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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 и
из осталих извора могу се мењати без ограничења.
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, 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, позицији 106, економској класификацији 4631-текући
трансфери осталим нивоима власти, код корисника намени – плате, додаци и накнаде
запослених, економској класификацији 411100- плате, додаци и накнаде запослених, намени –
социјални доприноси на терет послодавца, економској класификацији 412100- допринос за
пензијско и инвалидско осигурање и економској класификацији 412200- допринос за
здравствено осигурање и намени – остале дотације и трансфери, економској класификацији
465100-остале текуће дотације и трансфери, нису предвиђена довољна финансијска средства за
редован рад Центра за социјални рад.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Центру за социјални рад, Управи за трезор Експозитури
Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске
управе.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе, с.р.

Број 3 Страна 83

„Службени лист општине Неготин“

13.04.2020.

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-94/2020-II/04
03.02.2020. 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
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности, до 10% апропијације, раздео 5, глава 2, програм 4развој туризма 1502, Пројекат: Остали пројекти из области туризма 1502-02, функција 473 туризам, позиција 218, економска класификација 423000 – услуге по уговору, економска
класификација на четвртом нивоу 423900 – остале опште услуге, у износу од 70.000,00 динара,
за 7,61% и извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Туристичке
организације општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2020.годину, и то:
- позиција 218, економска класификација 423000 – услуге по уговору, економска
класификација на четвртом нивоу 423900 – остале опште услуге, у износу од 70.000,00 динара,
за 7,61%, извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Туристичке
организације општине Неготин.
III
Износ од 70.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком
о буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за рад Туристичке
организације општине Неготин за 2020.годину и то:
-на позицији 219, економска класификација 424000 – специјализоване услуге,
економска класификација на четвртом нивоу 424200 – услуге образовања, културе и спорта у
износу од 35.000,00динара и економска класификација 424900 – остале специјализоване услуге
у износу од 35.000,00динара, извор финансирања 01, у оквиру раздела, главе, програма,
функције и пројекта из става 1. овог решења.
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 Туристичке организације општине Неготин за 2020. годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију.

VI
Сагласност за промену апропријација Туристичке организације
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

општине Неготин,

13.04.2020.

„Службени лист општине Неготин“

Број 3 страна 84

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, глави 2, програму 4 - развој туризма 1502, функцији 473 – туризам,
Пројекту: Остали пројекти из области туризма 1502-02, на позицији 219, економској
класификацији 424000 – специјализоване услуге, економској класификацији на четвртом нивоу
424200 – услуге образовања, културе и спорта, 424900-остале специјализоване услуге, извор
финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за рад Туристичке организације општине
Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

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

Број 3 Страна 85

„Службени лист општине Неготин“

13.04.2020.

Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-121/2020-II/04
12.02.2020. 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-општинска управа, програм
2- комуналне делатности 1102, програмска активност-управљање и снабдевање водом за пиће
1102-0008, функција 630–водоснабдевање, позиција 69-зграде и грађевински објекти, економска
класификација 511300-капитално одржавање зграда и објеката у износу од 500.000,00 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 69 - зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката у износу од 500.000,00 динара, за 10%, извор
финансирања 01.
III
Износ од 500.000,00
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 96-зграде и грађевински објекти,
економска класификација 511200-изградња зграда и објеката, извор финансирања 01, у оквиру
раздела 5, програма 6 – заштита животне средине 1401, програмске активности – управљање
отпадним водама 1401-0004, функције 520-управљање отпадним водама.
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 дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

13.04.2020.

„Службени лист општине Неготин“

Број 3 страна 86

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, програму 6 – заштита животне средине 1401, програмској активности –
управљање отпадним водама 1401-0004, функцији 520-управљање отпадним водама, позицији
96-зграде и грађевински објекти, економској класификацији 511200-изградња зграда и објеката,
извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за реконструкцију кишне
канализације у улици Арчибалда Рајса у Неготину.
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.

Број 3 Страна 87

„Службени лист општине Неготин“

13.04.2020.

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 200.000,00 динара.
II
Средства из става 1. овог решења распоређују се у оквиру раздела 5, програм 5пољопривреда и рурални развој 0101, програмска активност-подршка за спровођење
пољопривредне политике у локалној заједници - комасација на подручју дела КО Рајац и
Смедовац, општине Неготин 0101-0001, функција 421 – пољопривреда, на позицији 83-услуге
по уговору, економској класификацији 423500 – стручне услуге.
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: 401-145/2020-IV/04 од 18.02.2020. године за одобравањем додатних
средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин, одобравају се додатна средства
у износу од 200.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:
18/2019), у разделу 5, програму 5-пољопривреда и рурални развој 0101, програмској активности
– подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници - комасација на
подручју дела КО Рајац и Смедовац, општине Неготин 0101-0001, функцији 421 –
пољопривреда, планирана средства на позицији 83 – услуге по уговору, економској
класификацији 423500 – стручне услуге, недовољна су за исплату накнаде члановима комисија
за спровођење комасације дела катастарских општина Рајац и Смедовац, општине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
Решење доставити: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

Број: 401-145/2020-II/04
Дана: 18.02.2020. године
Неготин

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

13.04.2020.

„Службени лист општине Неготин“

Број 3 страна 88

Република Србија
ОПШТИНA НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-168/2020-II/04
24.02.2020. 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 ОШ
“ПАВЛЕ ИЛИЋ ВЕЉКО“ ДУШАНОВАЦ У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација основној школи “Павле Илић Вељко” Душановац, у
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације, за раздео 5. Програм 9-основно
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 20020001, функцију 912 – Основно образовање, позиција 102, извор финансирања 01, наменe –
стални трошкови, економска класификација 421400 –услуге комуникација у износу од 20.000,00
динара, ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ „Павле Илић Вељко” Душановац у
2020.години.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Павле Илић
Вељко” Душановац за 2020. годину тако што се умањује:
- намена - стални трошкови, економска класификација 421400 – услуге комуникација,
за 1,34 %, у износу од 20.000,00 динара, извор финансирања 01.
III
Износ од 20.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у
финансијском плану буџетског корисника за 2020. годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад ОШ „Павле Илић Вељко” Душановац у 2020. години и то за намену –
специјализоване услуге, економска класификација 424900 – остале специјализоване услуге, у
оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану
ОШ “ Павле Илић Вељко” Душановац.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација ОШ “Павле Илић Вељко” Душановац, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
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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 апропријације 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, програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,
на позицији 102, намени – специјализоване услуге, економској класификацији 424900 – остале
специјализоване услуге, извор финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за редован
рад ОШ „Павле Илић Вељко” Душановац у 2020.години.
. Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Павле Илић Вељко” Душановац, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.

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

13.04.2020.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-200/2020-II/04
02.03.2020. 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-средства за друге потребе,
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 161-порези, обавезне таксе, казне и пенали, економска
класификација 482100-остали порези у износу од 50.000,00 динара и позиција 163-земљиште,
економска класификација 541100-земљиште у износу од 50.000,00 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 161 - порези, обавезне таксе, казне и пенали, економска класификација
482100-остали порези, у износу од 50.000,00 динара, за 6,25%, извор финансирања 01 и
-позиција 163 - земљиште, економска класификација 541100-земљиште, у износу од
50.000,00 динара, за 10%, извор финансирања 01.

III
Износ од 100.000,00
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 новој позицији 88/1-специјализоване услуге, економска класификација 424900остале специјализоване услуге, у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01, у оквиру
раздела 5, програма 5 – пољопривреда и рурални развој 0101, на новој програмској активности
– подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на
подручју дела КО Вељково, Мокрање и Рогљево, општине Неготин 0101-0001, функцији 421пољопривреда и
- на новој позицији 88/2-специјализоване услуге, економска класификација 424900остале специјализоване услуге, у износу од 50.000,00 динара, извор финансирања 01, у оквиру
раздела 5, програма 5 – пољопривреда и рурални развој 0101, на новој програмској активности
– подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на
подручју дела КО Тамнич, општине Неготин 0101-0001, функцији 421-пољопривреда.

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.
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V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број: 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-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, програму 5 - пољопривреда и рурални развој 0101, функцији 421пољопривреда, на новој програмској активности – подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници-комасација на подручју дела КО Вељково, Мокрање и Рогљево,
општине Неготин 0101-0001, на новој позицији 88/1- специјализоване услуге, економској
класификацији 424900-остале специјализоване услуге и новој програмској активности –
подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници-комасација на подручју
дела КО Тамнич, општине Неготин 0101-0001, на новој позицији 88/2- специјализоване услуге,
економској класификацији 424900-остале специјализоване услуге, извор финансирања 01, нису
предвиђена средства за израду Програма за комасацију на подручју делова КО Вељково,
Мокрање, Рогљево и Тамнич, општине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.

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

13.04.2020.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-228/2020-II/04
10.03.2020. 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-општинска управа, програм
7- организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмска активноступрављање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 0701-0002, функција 620–развој заједнице,
позиција 100-зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300-капитално
одржавање зграда и објеката у износу од 200.000,00 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 100 - зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката у износу од 200.000,00 динара, за 0,196%, извор
финансирања 01.
III
Износ од 200.000,00
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 116-текуће поправке и одржавање
зграда и објеката, економска класификација 464100-текуће дотације организацијама за обавезно
социјално осигурање, извор финансирања 01, у оквиру раздела 5, програма 12 – здравствена
заштита 1801, програмске активности – функционисање установа примарне здравствене
општине 1801-0001, функције 740-услуге јавног здравства.
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 дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
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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, програму 12– здравствена заштита 1801, програмскoj активности –
функционисање установа примарне здравствене општине 1801-0001, функцији 740- услуге
јавног здравства, позицији 116-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, економској
класификацији 464100- текуће дотације организацијама за обавезно социјално осигурање, извор
финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за редован рад општинске управе.
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.

13.04.2020.
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Република Србија
ОПШТИНA НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-223/2020-II/04
09.03.2020. 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 ОШ
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ“ УРОВИЦА У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација основној школи “Бранислав Нушић” Уровица, у
оквиру законом предвиђене могућности до 10 % апропријације, за раздео 5. Програм 9-основно
образовање и васпитање 2002, програмску активност - функционисање основних школа 20020001, функцију 912 – Основно образовање, позиција 102, извор финансирања 01, наменe –
накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415100 – накнаде трошкова за
запослене у износу од 2.000,00 динара, ради обезбеђења средстава за редован рад ОШ
“Бранислав Нушић” Уровица у 2020.години.
II
Промена апропријације односи се на промену у финансијском плану ОШ „Бранислав
Нушић” Уровица за 2020. годину тако што се умањује:
- намена - накнаде трошкова за запослене, економска класификација 415100 – накнаде
трошкова за запослене, за 1,34%, у износу од 2.000,00 динара, извор финансирања 01.
III
Износ од 2.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране у
финансијском плану буџетског корисника за 2020. годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад ОШ „Бранислав Нушић” Уровица у 2020. години и то за намену – порези, обавезне
таксе, казне и пенали, на новој економској класификацији 482200 – обавезне таксе, у оквиру
раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.
IV
За износ одобрене промене апропријација извршити промену у финансијском плану
ОШ „Бранислав Нушић” Уровица
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација ОШ „Бранислав Нушић” Уровица, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.

Образложење
Чланом 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-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 апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.
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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, програму 9-основно образовање и васпитање 2002, програмској
активности - функционисање основних школа 2002-0001, функцији 912 – Основно образовање,
на позицији 102, намени – порези, обавезне таксе, казне и пенали, економској класификацији
482200 – обавезне таксе, извор финансирања 01, нису предвиђена средства за редован рад ОШ
„Бранислав Нушић” Уровица, за плаћање такси у 2020.години.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: ОШ “Бранислав Нушић” Уровица, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.

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

13.04.2020.

„Службени лист општине Неготин“
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-230/2020-II/04
12.03.2020. 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
ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Туристичкој организацији општине Неготин, у
оквиру законом предвиђене могућности, до 10% апропијације, раздео 5, глава 2, програм 4развој туризма 1502, Пројекат: Остали пројекти из области туризма 1502-02, функција 473 туризам, позиција 218, економска класификација 423000 – услуге по уговору, економска
класификација на четвртом нивоу 423900 – остале опште услуге, у износу од 20.000,00 динара,
за 2,18% и извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Туристичке
организације општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2020.годину, и то:
- позиција 218, економска класификација 423000 – услуге по уговору, економска
класификација на четвртом нивоу 423900 – остале опште услуге, у износу од 20.000,00 динара,
за 2,18%, извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Туристичке
организације општине Неготин.
III
Износ од 20.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком
о буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за рад Туристичке
организације општине Неготин за 2020.годину и то:
-на позицији 219, економска класификација 424000 – специјализоване услуге,
економска класификација на четвртом нивоу 424200 – услуге образовања, културе и спорта,
извор финансирања 01, у оквиру раздела, главе, програма, функције и пројекта из става 1. овог
решења.
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 Туристичке организације општине Неготин за 2020. годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Туристичке организације
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.

општине Неготин,
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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, глави 2, програму 4 - развој туризма 1502, функцији 473 – туризам,
Пројекту: Остали пројекти из области туризма 1502-02, на позицији 219, економској
класификацији 424000 – специјализоване услуге, економској класификацији на четвртом нивоу
424200 – услуге образовања, културе и спорта, 424900-остале специјализоване услуге, извор
финансирања 01, нису предвиђена довољна средства за рад Туристичке организације општине
Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Туристичкој организацији Неготин, Управи за трезор
Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.

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

13.04.2020.
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На основу члана 61. став 12. и 13. 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),члана 44.
тачка 3. и 5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др.
закон,101/2016-др. закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и 9. Статута општине Неготин
(„Службени лист општине Неготин“број:4/2019) и члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин
за 2020. годину (“Сл. лист општине Неготин”, број: 18/2019), председник општине Неготин,
доноси
РЕШЕЊЕ
О ПРЕНОСУ СРЕДСТАВА У ТЕКУЋУ РЕЗЕРВУ
I
Средства утврђена Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист
општине Неготин”, број: 18/2019),пренети у текућу резерву, раздео 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.
II
Средства планирана на следећој позицији неће се извршити у току 2020. године:
- из раздела 5-Општинска управа, програма 11-социјална и дечија заштита 0901, Пројекат:
Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020.
години“, функција 040 – породица и деца, са позиције 115-зграде и грађевински објекти,
економска класификацији 511300 – капитално одржавање зграда и објеката пренети у текућу
резерву 1.199.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
Образложење
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, Пројекат: Суфинансирање
мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години“, функцији 040 –
породица и деца, планирана средства на позицији 115-зграде и грађевински објекти, економска
класификацији 511300 – капитално одржавање зграда и објеката у износу од 1.200.000,00
динара.
За наведени пројекат у буџету, пројектант је извођење радова предвидео као текуће
одржавање објекта и назвао „Пројекат замене спољне столарије у оквиру текућег одржавања
објекта бр. 1 Предшколске установе „Пчелица“ Неготин“.Зато је потребно средства са позиције
115, економске класификације 511000 – зграде и грађевински објекти, пренети у текућу
резерву у износу од 1.199.000,00 динара.
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: 401-233/2020-II/04
Дана: 13.03.2020. 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),члана 44. тачка 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007,83/2014-др. закон,101/2016-др. закон и
47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и 9. Статута општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“број:4/2019) 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 РЕЗЕРВЕ
I
Средства утврђена 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,распоредити на новој позицији која није предвиђена Одлуком о буџету општине
Неготин за 2020.годину.
II
Средства нису предвиђена буџетом на следећој позицији:
- нова позиција 114/1, раздео 5 - Општинска управа, програм 11-социјална и дечија заштита
0901, Пројекат: “Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне самоуправе у
РС у 2020. години“, функција 040 – породица и деца, економска класификација 425100 – текуће
поправке и одржавање зграда и објеката, у износу од 2.609.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
Образложење
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, Пројекат: „Суфинансирање
мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години“, функцији 040 –
породица и деца, нису планирана средства на позицији 114/1-текуће поправке и одржавање
зграда и објеката, економска класификацији 425100 – текуће поправке и одржавање зграда и
објеката у износу од 2.609.000,00 динара.
За наведени пројекат у буџету,пројектант је извођење радова предвидео као текуће
одржавање објекта и назвао „Пројекат замене спољне столарије у оквиру текућег одржавања
објекта бр. 1 Предшколске установе „Пчелица“ Неготин“.Зато је потребно средства предвидети
на новој позицији 114/1, економској класификацији 425000 – текуће поправке и одржавање из
текуће резерве у износу од 2.609.000,00 динара.
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: 401-234/2020-II/04
Дана:13.03.2020. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.

13.04.2020.

„Службени лист општине Неготин“
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-241/2020-II/04
16.03.2020. 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, раздео 5-општинска управа, програм 11- социјална и дечија
заштита 0901, пројекат: „Суфинансирање мера популационе политике јединица локалне
самоуправе у РС у 2020. години“ 0901-02, функција 040–породица и деца, позиција 115-зграде и
грађевински објекти, економска класификација 511300-капитално одржавање зграда и објеката у
износу од 6.336.000,00 динара, извор финансирања 07, 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 115 - зграде и грађевински објекти, економска класификација 511300капитално одржавање зграда и објеката у износу од 6.336.000,00 динара, извор финансирања 07.
III
Износ од 6.336.000,00
динара, преусмерава се за намене које нису планиране
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за редован
рад Општинске управе општине Неготин и то на позицији 114/1-текуће поправке и одржавање,
економска класификација 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор
финансирања 07, у оквиру раздела, програма, пројекта и функције из става 1. овог решења
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 дате сагласности стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
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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 и
из осталих извора могу се мењати без ограничења.
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, програму 11– социјална и дечија заштита 0901, пројекту: „Суфинансирање
мера популационе политике јединица локалне самоуправе у РС у 2020. години“ 0901-02,
функцији 040–породица и деца, позицији 114/1-текуће поправке и одржавање, економској
класификацији 425100-текуће поправке и одржавање зграда и објеката, извор финансирања 07,
нису предвиђена средства за редован рад општинске управе.
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.

13.04.2020.
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Република Србија
ОПШТИНА НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Број: 401-251/2020-II/04
20.03.2020. 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), члана 44. тачка 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и
47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и 9. Статута општине Неготин („Службени лист општине
Неготин“број:4/2019) 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
МУЗЕЈУ КРАЈИНЕ НЕГОТИН У 2020. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација Музеју Крајине Неготин, у оквиру законом
предвиђене могућности, до 10% апропијације, раздео 5, глава 3, програм 13-развој културе и
информисања 1201, програмска активност - функционисање локалних установа културе 12010001, функција 820 – услуге културе, позиција 246, економска класификација 541000 –
земљиште, економска класификација на четвртом нивоу 541100 – земљиште, у износу од
40.000,00 динара, за 10%, извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад
Музеја Крајине општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2020.годину, и то:
- позиција 246, економска класификација 541000 – земљиште, економска
класификација на четвртом нивоу 541100 – земљиште, у износу од 40.000,00 динара, за 10%,
извор финансирања 01, ради обезбеђења средстава за редован рад Музеја Крајине Неготин.
III
Износ од 40.000,00 динара, преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком
о буџету општине Неготин за 2020.годину, а ради обезбеђења средстава за рад Музеја Крајине
Неготин за 2020.годину и то:
-на позицији 236, економска
класификација
426000 – материјал, економска
класификација на четвртом нивоу 426400 – материјал за саобраћај, извор финансирања 01, у
оквиру раздела, главе, програма, програмске активности и функције из става 1. овог решења.
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 Музеја Крајине општине Неготин за 2020. годину.
V
О реализацији дате сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну
пореску администрацију.
VI
Сагласност за промену апропријација Музеја Крајине Неготин, објавити у „Службеном
листу општине Неготин“.
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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, глави 3, програму 13-развој културе и информисања 1201, програмској
активности - функционисање локалних установа културе 1201-0001, функцији 820 – услуге
културе, на позицији 236, економској класификацији 426000 – материјал, економској
класификацији на четвртом нивоу 426400 – материјал за саобраћај, извор финансирања 01, нису
предвиђена довољна средства за редован рад Музеја Крајине Неготин.
Из тог разлога и на основу свега напред наведеног, одлучено је као у диспозитиву
решења.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Музеју Крајина Неготин, 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.

13.04.2020.
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На основу члана 70. 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),члана 44. тачка 3. и
5. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.
закон и 47/2018), члана 65. став 1. тачка 3. и 9. Статута општине Неготин („Службени лист
општине Неготин“број: 4/2019) 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 СТАЛНЕ 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 – стална буџетска резерва 0602-0010,
функција 111 – извршни и законодавни органи, позиција 172, економска класификација 499100
– средства резерве – стална резерва, одобравају се средства у износу од 700.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења распоређују се у оквиру раздела 5 - Општинска
управа, програма 15 - опште услуге локалне самоуправе 0602, програмске активности –
управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, функције 220 – цивилна одбрана, позиције 177 материјал, економска класификација 426900 - материјал за посебне намене, за набавку добара у
ванредним околностима.
III
О извршењу овог решења стараће се Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење ступа на снагу даном доношења и решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.

Образложење
На основу Одлуке о проглашењу ванредног стања (Службени гласник РС, број:
29/2020 од 15.03.2020. године), Наредбе Штаба за ванредне ситуације за територију општине
Неготин, број: 870-11-1/2020-IV/06 од 19.03.2020. године, распоређују се средства у износу од
700.000,00 динара из сталне резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за 2020.годину (“Сл. лист општине Неготин”, број:
18/2019), у разделу 5, програму 15 - опште услуге локалне самоуправе 0602, програмској
активности – управљање у ванредним ситуацијама 0602-0014, функцији 220 – цивилна
одбрана, средства на позицији 177 - материјал, економска класификација 426900 - материјал за
посебне намене,
нису довољна за измирење обавеза по рачуну број: 65-18/2020 од
19.03.2020.године и предрачуну број: 206 од 19.03.2020.године, за набавку добара у ванредним
околностима.
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: 401-252/2020-II/04
Дана: 23.03.2020. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,дипл. педагог физичке културе,с.р.
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