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На основу члана 25. и члана 26. став 2.
Пословника о раду Општинског већа општине
Неготин („Службени лист општине Неготин“ бр.
23/2008 и 35/2014), Општинско веће општине
Неготин, на седници већа одржаној дана 10. 04.
2017.године, донело је

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ПРАВИЛНИКА О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ
РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА
НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД
УЈЕДА ПАСА ЛУТАЛИЦА

Члан 1.
У члану 5. став 2. Правилника о поступку
и начину решавања захтева грађана за накнаду
штете настале услед уједа паса луталица
(„Службени лист општине Неготин“, бр. 10/2011 и
20/2015), реч „ председник „ замењује се речима
„општинско веће“.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“.

Број: 401-182/2017-III/7
Дана:10. 04. 2017. године
Неготин

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

12.04.2017.

На основу члана 62. став 1. тачка 5. Статута
општине Неготин („Сл.лист општине Неготин“,
број: 22/08) и члана 8. Правилника о начину,
поступку
и
киретијумима
за
избор
програма/пројекта од јавног интереса за доделу
средстава из буџета општине Неготин („Сл.лист
општине Неготин“, број: 4/2014) и одредбама
Јавног конкурса за расподелу средстава за
пројекте невладиних организација , удружења и
друштава у 2017.години председник општтине
Неготин д о н о с и

РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ, са раздела 4, главе 1, позиције
106-Донације невладиним
организацијама –
друштвене организације, удружења - функција
111, извршни и законодавни органи,конто 481,
Одлуке о буџету општине Неготин за 2017.годину
(„Сл.лист општине Неготин“, број:27/2015),
расподела средстава у укупном износу од
5.000.000,00 динара, следећим корисницима:
1. Бр 401-55/2017-IV/05
Словеначка културна заједница МУРА
Неготин
Пројекат Промовисање публикације Мокрањац
и Словенија
Одобрено :25.000,00динара
2. Бр 401-56 /2017-IV/05
Књижевно издавачко друштво Лексика
Пројекат Издавање часописа за уметност и
културу Ризница
Одобрено : 45.000,00динара
3. Бр 401-57/2017-IV/05
Савез
одгајивача
голубова
српских
високолетача Неготин
Пројекат Програми финансијски план
Одобрено : 20.000,00 динара
4. Бр 401-59/2017-IV/05
Удружење Гергина
Пројекат Девети фестивал влашке музике
Гергина 2017
Одобрено : 210.000,00динара
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5. Бр 401-60/2017-IV/05
КУД Стеван Мокрањац
Пројекат Реализација активности
за 2017
годину КУД а Стеван Мокрањац Неготин
Одобрено 450.000,00динара
6. Бр 401-61/2017-IV/05
Крајински књижевни клуб
Пројекат Часопис за књижевност,уметност и
културу Буктиња
Одобрено 220.000,00динара
7. Бр 401-189/2016-IV/05
Удружење одгајивача голубова српских
високолетача Хајдук Вељко Неготин СРБ 882
Пројекат Организација такмичења
Одобрено 31.000,00 динара
8. Бр 401-63/2017-IV/05
Међуопштинска
организација
мултипле
склерозе Зајечар
Пројекат Подстицај за....
Одобрено 50.750,00динара
9. Бр 401-64/2017-IV/05
Савез инвалида рада Србије-Општинска
организација Неготин
Пројекат Дружењeм смо млађи
Одобрено 138.600,00динара
10. Бр 401-66/2017-IV/05
Удружење
за
помоћ
особама
са
инвалидитетом ДУГА
Пројекат И ми живимо у овом граду
Одобрено 676.200,00 динара
11. Бр 401-67/2017-IV/05
Удружење кутурно-туристичких стваралаца
источне Србије Културисток
Пројекат Локалитет,свет шаркаменских рима
Одобрено 42.000,00динара
12. Бр 401-68/2017-IV/05
Аматерско културно уметничко друштво
Флоричика
Пројекат Дан Флоричике
Одобрено 122.000,00динара
13. Бр 401-69 /2017-IV/05
Удружење фрулаша Неготинске крајине
Пројекат Сачувати фрулу и свирање на фрули
од заборава
Одобрено 24.000,00динара
14. Бр 401-71/2017-IV/05
Општинска организација резервних војних
старешина Општине Неготин
Пројекат ОРВСО Неготин 98/2017

Број 5

Страна 73

Одобрено 154.000,00динара
15. Бр 401-73/2017-IV/05
Креативно удружење Него
Пројекат ВЕФ 2017
Одобрено 376.066,00динара
16. Бр 401-75/2017-IV/05
Удружење за заштиту животиња Алиса
Неготин
Пројекат Уклањање популације паса са улица
Одобрено 175.000,00динара
17. Бр 401-77/2017-IV/05
Добровољно ватрогасно друштво Јабуковац
Пројекат Набавка опреме
Одобрено 319.470,00динара
18. Бр 401-80/2017-IV/05
Друштво глувих и наглувих
Пројекат Ослушни тишину
Одобрено 102.800,00динара
19. Бр 401-81/2017-IV/05
Удружење пензионера Буковче
Пројекат Од вас мало за нас много – за бољу
будућност старих
Одобрено 100.000,00динара
20. Бр 401-82/2017-IV/05
КУД Мокрањац Мокрање
Пројекат Етно традиција Мокрањчеви дани у
Мокрању
Одобрено 70.000,00динара
21. Бр 401-83/2017-IV/05
Општинско
удружење
савеза
бораца
народно ослободилачког рата Неготин
Пројекат На путу слободе
Одобрено 180.400,00динара
22. Бр 401-89/2017-IV/05
Покрет горана
Пројекат Хоћу само мало зеленији Неготин
Одобрено 540.000,00динара
23. Бр 401-84/2017-IV/05
Општинска организација цивилних инвалида
рата
Пројекат Обележавање дана цивилних инвалида
рата
Одобрено 28.000,00динара
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24. Бр 401-85/2017-IV/05
Удружење ратних и мирндобских војних
инвалида
Пројекат Обележавање дана ратних војних
инвалида,4 јула и 16.08 дана формирања
крајниског одреда
Одобрено 28.600,00динара
25. Бр 401-86/2017-IV/05
Коло српских сестара
Пројекат Додела помоћи
Одобрено 146.000,00динара
26. Бр 401-88/2017-IV/05
КУД Чучук Стана из Сикола
Пројекат 17 Чучук Станини дани
Одобрено 100.000,00динара
27. Бр 401-90/2017-IV/05
ФОТО клуб Неготин
Пројекат Радионице за младе
Одобрено 64.900,00динара
28. Бр 401-92/2017-IV/05
Удружење пензионера Општине Неготин
Пројекат Подржимо се у старењу
Одобрено 247.100,00динара
29. Бр 401-93/2017-IV/05
Међуопштинска организација савеза слепих
Србије
Пројекат Укључи се
Одобрено 76.000,00динара
30.Бр 401-96/2017-IV/05
Крајински књижевни круг
Пројекат Дунавски троугао
Одобрено 130.000,00динара
31. Бр 401-98/2017-IV/05
Друштво оболелих од целебралне парализе
Пројекат Активности друштва
Одобрено 34.800,00динара
32. Бр 401-87/2017-IV/05
Удружење Егокулт
Пројекат Галерија портрета II
Oдобрено 72.260,00динара

II
Корисници средстава су у обавези да у року од 8
(осам) дана од дана пријема решења, закључе
уговор
о
финансирању/суфинансирању
програма/пројекта од јавног интереса са
председником општине Неготин.

12.04.2017.

Правна поука: Решење председника општине је
коначно. Против овог решења може се покренути
управни спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Корисницима средстава,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију, Комисији за расподелу средстава
за пројекте невладиних организација, удружења и
друштава у 2017 години.
Решење објавити: у „Службеном листу општине
Неготин“ и на сајту општине.
Обрађивач:
Комисија за расподелу средстава за пројекте
невладиних организација, удружења и друштава у
2017 години
Број:401- 162 /2017-IV/05
28.03.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.

12.04.2017.
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему
(„Службени гласник РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број: 21/2016 и 1/2017),
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 2017.годину („Сл.
лист општине Неготин“, број: 21/2016 и 1/2017), у
разделу 4.- Општинска управа,глава 1.,програм
15.-опште услуге локалне
самоуправе 0602,
програмска активност –текућа буџетска резерва
0602-0009, функција 111 – извршни и законодавни
органи, позиција 121, економска класификација
499100
–
средства
резерве
–
текућа
резерва,одобравају се средства у
износу од
3.000.000,00 динара.
II
Средства из става 1.овог решења
распоређују се у оквиру раздела 4. главе 1.Општинска управа, програма 2.-комуналне
делатности
1102, програмске активности –
зоохигијена 1102-0004, функције 111 – извршни и
законодавни органи, позиције 118,економскe
класификацијe 483100- новчане казне и пенали по
решењу судова,у износу од 3.000.000,00 динара.
III
О извршењу овог решења стараће се
Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију.
IV
Решење објавити у „Службеном листу
општине Неготин“.
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Образложење
На основу Обавештења председника
oпштине о доношењу решења из текуће резерве
за 2017. годину,број: 401-171/2017-IV/04
од
06.04.2017. године за одобравањем додатних
средстава за плаћања казни и пенала по судским
решењима,одобравају се додатна
средства у
износу од 3.000.000,00 динара из текуће резерве.
Одлуком о буџету општине Неготин за
2017.годину („Сл. лист општине Неготин“, број: :
21/2016 и 1/2017), у разделу 4.- Општинска
управа,глава 1.,програм 2.-комуналне делатности
1102, програмска активност –зоохигијена 11020004, функција 111 – извршни и законодавни
органи, планирана средства на позицији 118,
економској класификацији 483000- новчане казне
и пенали по решењу судова, су недовољна за
плаћања новчаних казни и пенала по судским
решењима.
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: 401-171/2017-II/04
Дана: 06.04.2017. године
Неготин
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Владимир Величковић,
дипл. педагог физичке културе,с.р.
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Република Србија
Општинска Управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401- 159/2017-IV/04
24.03.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број:21/2016 и 1/2017)
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Општинској управи општине Неготин,у оквиру
законом
предвиђене
могућности,до 5 %
апропријације,раздео 4. глава 1. програм 11социјална и дечија заштита 0901, програмска
активност- прихватилишта и друге врсте смештаја
0901-0002,функција 111–извршни и законодавни
органи,позиција
115-накнаде за социјалну
заштиту
из
буџета-избеглице,економска
класификација 472900 - остале накнаде из буџета
–једнократне помоћи, извор финансирања 13,у
износу од 250.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за редован рад Општинске управе
општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се извршити
умањењем позиције Одлуке о буџету општине
Неготин за 2017.годину, и то:
- позиција 115-накнаде за социјалну
заштиту
из
буџета-избеглице,економска
класификација 472900- остале накнаде из буџета
–једнократне помоћи,извор финансирања 13,у
износу од 250.000,00 динара.

12.04.2017.

III
Износ од 250.000,00 динара,преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину,а ради
обезбеђења средстава
за
редован
рад
Општинске управе општине Неготин и то на
позицији
68- услуге по уговору,економска
класификација 423400 – услуге штампања, у
износу од 235.000,00 динара и
економска
класификација 423500 – стручне услуге, у износу
од 15.000,00 динара, извор финансирања 13, у
оквиру раздела 4.,главе 1., програма 15-опште
услуге локалне самоуправе 0602,програмске
активности –функционисање локалне самоуправе
и градских општина 0602-0001 и функције 130опште услуге.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017.годину и Финансијског
плана за рад Општинске управе општине Неготин
за 2017. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Општинској управи општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за
трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе општине Неготин.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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Република Србија
Општинска Управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије
и локалну пореску администрацију
Број: 401-180/2017-IV/04
10.04.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број:21/2016 и 1/2017)
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
УМЕТНИЧКОЈ ШКОЛИ „СТЕВАН
МОКРАЊАЦ“ НЕГОТИН
У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Уметничкој школи „Стеван Мокрањац“ Неготин,
у оквиру законом предвиђене могућности до 5%
апропријације, за раздео 4. главу 15 –Средње
образовање, програм 10-средње образовање и
васпитање 2003, програмску активност функционисање средњих
школа 2003-0001,
функцију 920 – Средње образовање,позицију –
трошкови путовања
у износу од 11.000,00
динара,ради обезбеђења средстава за редован рад
Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Уметничке школе
„Стеван Мокрањац“ Неготин за 2017. годину
тако што се умањује намена - позиција трошкови
путовања за 2,5 %,економска класификација
422100- трошкови службених путовања у земљи, у
износу од 11.000,00 динара.
III
Износ од 11.000,00 динара,преусмерава
се за намене недовољно планиране у
финансијском плану буџетског корисника за
2017.годину а ради обезбеђења средстава за
редован рад Уметничке
школе „Стеван
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Мокрањац“ Неготин и то за намену-позицију
награде
запосленима
и
остали
посебни
расходи,економска
класификација
416100награде запосленима и остали посебни расходи,у
оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Уметничке школе „Стеван Мокрањац“ Неготин
за 2017.годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Уметничкој
школи
„Стеван Мокрањац“
Неготин, објавити у „Службеном листу општине
Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Уметничкој
школи „Стеван Мокрањац“ Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
Општинска Управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и
локалну пореску администрацију
Број: 401-167/2017-IV/04
10.04.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број:21/2016 и 1/2017)
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ЗАВОДУ ЗА УРБАНИСТИЧКО
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ
ОПШТИНЕ НЕГОТИН
У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Заводу
за
урбанистичко
планирање
и
пројектовање општине Неготин ,у оквиру
законом
предвиђене
могућности,до 5 %
апропријације,раздео 4. глава 9. програм 1урбанизам и просторно планирање
1101,
програмска активност- просторно и урбанистичко
планирање 1101-0001,функција 620 - развој
заједнице,позиција
176-специјализоване
услуге,економска класификација 424900 - остале
специјализоване услуге, извор финансирања 01,у
износу од 20.000,00 динара,ради обезбеђења
средстава за редован рад Завода за урбанистичко
планирање и пројектовање општине Неготин.
II
Измена апропријација ће се
извршити умањењем позиције Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017.годину, и то:
- позиција 176- специјализоване услуге,
за 0,24 %,економска класификација 424900 остале
специјализоване
услуге,
извор
финансирања 01,у износу од 20.000,00 динара.
III
Износ од 20.000,00 динара,преусмерава
се за намене недовољно планиране Одлуком о
буџету општине Неготин за 2017.годину,а ради
обезбеђења средстава за редован рад Завода за
урбанистичко планирање и пројектовање општине

12.04.2017.

Неготин и то на позицији 180-порези,обавезне
таксе,казне и пенали,економска класификација
482100 – остали порези, у оквиру раздела ,главе,
програма , програмских активности и функција
из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити измене распоређених средстава на
одговарајућим позицијама Одлуке о буџету
општине Неготин за 2017.годину и Финансијског
плана за рад Завода за урбанистичко планирање и
пројектовање општине Неготин за 2017. годину.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Завода
за
урбанистичко
планирање
и
пројектовање општине Неготин, објавити у
„Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Заводу за
урбанистичко планирање и пројектовање општине
Неготин ,Управи за трезор Експозитури Неготин,
Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и архиви Општинске управе
општине Неготин.

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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“Службени лист општине Неготин”

Република Србија
Општинска Управа општине Неготин
Одељење за буџет, финансије и локалну
пореску администрацију
Број: 401-179/2017-IV/04
10.04.2017. године
Неготин
На основу члана 61. Закона о буџетском
систему
(„Службени
гласник
РС“,број:
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/201
3,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др.
закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. Одлуке о
буџету општине Неготин за 2017. годину (“Сл.
лист општине Неготин”,број:21/2016 и 1/2017)
Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију, д о н о с и
РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ
АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ “БРАНКО
РАДИЧЕВИЋ“ НЕГОТИН
У 2017. ГОДИНИ
I
Одобрава се промена апропријација
Основној школи “Бранко Радичевић” Неготин,у
оквиру законом предвиђене могућности до 5 %
апропријације,за раздео 4. главу 14 –Основно
образовање,програм 9-основно образовање и
васпитање
2002,програмску
активностфункционисање
основних
школа
20020001,функцију 912 – Основно образовање,намену
– позицију стални трошкови, извор финансирања
01,у износу од 61.000,00 динара, ради обезбеђења
средстава за исплату погребних трошкова због
смрти запосленог у Основној школи “Бранко
Радичевић” Неготин.
II
Промена апропријације односи се на
промену у финансијском плану Основне школе
“Бранко Радичевић” Неготин за 2017.годину тако
што се умањује намена-позиција стални трошкови
,за 0,58 %,економска класификација 421100трошкови платног промета и банкарских услуга,
извор финансирања 01,у износу од 61.000,00
динара.
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III
Износ од 61.000,00 динара,преусмерава
се за намене недовољно планиране у
финансијском плану буџетског корисника за
2017.годину а ради обезбеђења средстава за
исплату погребних трошкова због смрти
запосленог
у Основној школи
“Бранко
Радичевић” Неготин и то за намену- позицију
социјална
давања
запосленима,економска
класификација 414300 –отпремнине и помоћи,у
оквиру раздела, главе, програма, програмске
активности и функције из става 1. овог решења.
IV
О промени одобрене апропријације на
начин утврђен ставом II и III, упознати
председника општине Неготин.
V
За износ одобрене промене апропријација
извршити промену у финансијском плану
Основне школе “Бранко Радичевић” Неготин.
VI
О реализацији дате сагласности стараће
се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску
администрацију.
VII
Сагласност за промену апропријација
Основнoj школи “Бранко Радичевић” Неготин,
објавити у „Службеном листу општине Неготин“.
РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Основној
школи “Бранко Радичевић” Неготин, Управи за
трезор Експозитури Неготин,Одељењу за буџет,
финансије и локалну пореску администрацију и
архиви Општинске управе.
РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
Валентина Ђуричић,с.р.
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“Службени лист општине Неготин”
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